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 هشلاراشرالاواذامثلا ةرائ

 ةماعلا ٌمعم ا مستولا

 فلا معابطلاو تلاد فيلأتلل

 َةَرمعما ةراصملا دات
 ىامورلاو ىنابويلارصعلا

 ىثالسإلارصعلاو

 قتايقلا نلتيجلا

 ىلوحتلا نيمأ

 ةدابز ىفطصم رهش علا
 1 ارا

 0 ءاملعت| نم ةيخن
 سفؤم نيسسح
 لايشلا نيتلا لامج
 ىقوزرمربرعل ادبعدهع

 علوملا
 »و 2 5

 ”لايفلا' ىف رم لسا خياشب ل





 لف الاريقلا

 فامورلاو قانويلا رصعلا



 ىحصن ميهاربا روتكدلل

 ةملاطبلا ةلود  لوآلا لصفلا
 ىنامورلا حتفلا  ةلاطبلا ةلود مايق  ىنودقملا حنتلا

 ريخلا دراوم نم ةرفوب رصم هللا ابح
 دمهم اهلعج ام ةميركلا ةايحلا بابسأو
 نم نيدشارلا ىلع رسو « نافرعلاو ةراضحلا
 نيعماطلا راظنأ تفلو « اهنآش ءالعا اهماكح
 ءانب دشنت ةلود لك ةلبق تحبصأ ىتح اهيلا

 تلاز نيح هنا بحع الف . ةيملاع ةيروطاربما
 ةيروطاربمأ اهضاقنأ ىلع تماقو سرفلا ةلود

 رصم خيرات نم ةحفص تيوط نيينودقملا
 اهيف تقتلا ةديدج ةحفص تحتفو ليوطلا
 ىلا اينج ةيقيرغالاو ةيرصملا نانراضحلا
 نبا ةمالعلا قدص ىدم ىأ ىلاف . بنج
 ادبأ امئاد علوم بولغملا نا هلوق ىف نودلخ
 حمس ام ردقب لواحتس * لاغلاب ءادتقالاب

 ىدم ىأ ىلا نيبن نأ « ةميدقلا رداصملا انل
 ىحاون فلتخم اهلاح ىلع تيقب مأ تريغت
 . ددلا اهماكح دهع ىلع رصم ىف ةابحلا

 ديحوت هيبأ نع ربكألا ردنكسالا ثرو
 اينودقم ةماعزب اننروك ةبصع ىف قيرغالا
 ودعلا كلذ « سرفلا ةيراحم عورشمو

 ةماعز معدل « قيرغالاو اينودقمل كرتسملا
 ةدايسي نوعتمت سرفلا ناك املو . اينودقم

 ىلع ىف نأ ررق ردنكسالا ناف راحبلا
 دعاوق ىلع اءرب ءاليتسالاب ةيرحبلا مهتدايس

 ىلوتسا ام ناعرس كلذلو . ىسرافلا لوطسألا
 رصمو ايقيئيفو ىرغصلا ايسآ ءىطاوش ىلع
 . ةعاطلا ضورف ةقرب هل تمدقو

 ىنودقملا حتفلا  الوأ

 ١- رصم يف ردلكسالا :

 ( مب ماع فيرخ ىف رصم ردنكسالا حتف

 ميدقت ىلا عراس ىتح فنم ىلا لصي داك امو
 ىف هسن جيونتو « ةينطولا ةهلألل نيبارقلا
 ىكل « ءامدقلا ةنعارفلا جهن ىلع حاتف دبعم

 ةفيلخ ىعرش كلم بوث ىف نيبرصملا مامأ رهظي
 نييرصملا صالخا نمضيف  ءامدقلا ةنعارفلا
 اضيأ سني مل ردنكسالا نكل . هل مهعوضخو
 حتف ادصاق قيرغالا دالب نم جرخ موي هنأ
 ةراضحلا ءاول عفار هنا نلعآ دق قرشلا

 السفح فنم ىف ماقأ كلذلو « ةيقيرغالا
 . ايقيسومو ايضاير : ايشرغا

 ىف هماهم نم ردنكسالا غرف نأ دعبو
 جح مث ةيردتكسالا ةنيدم ساسأ عضو فنم
 ناك دقف « ةويس ةحاو ىف نومآ دبعم ىلا

 دل ع تشن



 ناك ام عراضت ةيملاع ةرهشب عتمتي دبعملا كلذ

 نا نيبو . قيرغالا دنع ىحولا دباعم مظعأل

 كلذ ةرايز ءارو نم فدهتسي ناك ردنكسالا

 « اهالوأ : تاياغ ثالث قيقحت ىئانلا دبعملا

 ىلودلا ىأرلا مامأ ةهلآلاب هيسن ةلص تايثا

 ةيروطاربما ءانب كشو ىلع ناك دقف « ماعلا

 اهبناوج نيب مضت فارطألا ةيمارتم ةعساو

 نأ ىري ناكو « ةيبرغ رصانعو ةيقرش رصانع
 هذه ىلع هترطيسل نامض ىوقأ ههيلأت
 نم ةيناثلا هتباغ تناك دقو . ةيروطاربمالا

 لوصحلا ةويس ى ىحولا دبعم ىلا جحلا
 تناك ىتلا هتاعورشمل نومآ هلالا ديبأت ىلع

 هتناغ امأ . ملاعلا ىلع هتدايس طسب ىلا ىمرت

 هتبغرو ةرطاخملل هلويم عابشا تناكف ةثلاثلا

 ةيقيرغالا ريطاسسألا ىلطب رثأ ءافتقا ىف
 اميدق داقتعالا عاش نيذللا لقرهو سويسرب

 دروو امهتلالس نم ردحنب ناك ردنكسالا نا
 ةوبس نومآ ةروشمب ادوزت امهنا ريطاسألا ىف

 . امهلامعأ لئالج ىلع مادقالا لبق

 ماقأ فنم ىلا ردنكسالا داع نيحو

 مكحل اقيقد اماظن مضوو ايناث ايقيرغا الفح

 ةباسمح ىف خ١ ماع عيبر ىف اهكرت مث رصم

 ةلزانم فئاتسيل نييئودقم لوطسأو شيج
 ردنكسالا لزنأ هسفت ماعلا ىفو . سرفلا

 ةعقوم ىف ةلصاف ةميزه سرفلا كلم ارادب

 طساوأ ىف لغرأ مث ( 6و السمجوج

 ىلع ءاليتسالل باجنبلا ميلقا بلق ىتح ايسآ
 داع نيحو . ةيسرافلا ةيروطاربمالا تايالو

 هم

 مج ةنس ةينوي نم 1 ىف ةينملا هتفاو لباب ىلا
 ةافوبو . هرمع نم نيثالثلاو ةثلاثلا متي الو

 رصعلا ىقيرغالا ملاعلا ىف أدبي ردنكسالا

 رصعلاب هتيمست ىلع نوخرؤملا قفتا ىذلا
 حتفلا ذنم رصم خيرات ناك الو . ىتسنيليهلا

 ملاعلاب اقيثو الاصتا الصتم حبصأ دق ىنودقملا

 رصعلا ىلا ىمتني ةملاطبلا دهع ناف ىتنرغالا
 ف مويتكا ةعقومس ىهتش ىذلا ىتسنيليهلا

 طس ىتلا ةمعقوملا كلت « م . ق ١" ماع
 رخآ : رصم ىلع مهناطلس اهباقعأ ىف نامورلا

 لباب رمتؤم

 ىف هداوق عمتجا ردنكسالا ةافو ةادغو

 ةبروطاربمالا مكح ةلكشم اوثحبلل لاب

 مظني نأ لبق اهسسؤم قوت ىتلا ةنودقملا
 نأ ذودو اهيف مكحلا ةقيرطو شرعلا ةئثارو
 فالخ دعبو . هل افلخ حشري وأ ةيصو كرتي

 باش شرعلا ىقتري هن' ىلع قافتالا مت فينع
 ممر طتلقعن5 سوباديهرأ ببلق ىعدب هوتعم

 فارتعالا مم « ردنكسالل قيقش ريغ اخآ ناك

 ةجوز) | وحسد اناس سكور نينج قحب

 ىف اركذ ناك اذا ( ةيسرافلا ردنكسالا

 تحت كيرش ةباثب كلملا بيليف ةكراشم
 ظافتحالا نكمأ لحلا اذهبو . ةباصولا

 ةدحو الا نكت مل اهنكل ةيروطاربمالا ةدحوب
 نيب لمفلا ىف تمسقت اهنا ذا طقف لكشلا ىف

 هذختا ىذلا رارقلل ةحينت ردنكسالا داوق

 ةيروطاربمالا تايالو عيزوتب داوقلا كتئلوأ



 نم ةالو مهنوك ةفصب اهومكحيل مهنيب اميف“
 تناك دقو . ةهنودقملا ةكلاملا ةرسألا .لبق

 ءالؤه بغأ رودص ىف شيجت ىتلا٠ عامطألا ..

 مهناف كلذلو « ةيلج ةحضاو داوسقلا

 نيذلا رماوأ لوبقل دادعتسا ىلع اونوكي مل

 ترفاؤت ىتم ةيكلملا مساب نومكحيس اوناك
 ىف مهتبغر ديبأتل ةيفاكلا ةوبقلا مهيدل

 تارارق نيب كلذك ناك دقو . لالقتسالا

 ماعلا دئاقلا ساكيدري نوكي نأ : لباب رمتوتم
 « ةيروطاربمالا نوئش ىلع نميهملاو شيجلل
 هوتعملا كلملا ىلع ايصو سورتارك نوكي نأو
 « دلوي امدنع اناسكور لفط ىلع كلذكو

 نكل « ةلودلا ماتخأ لماحو امهيصخش ىماحو

 ةملكلاو ةرطيسلا نوكت نمل ررقي مل رمتوؤملا
 كلذبو « سورتاركل مأ ساكمدريلأ « ةذفانلا

 . قاقشلا لماوع نم رخآ الماع فاضأ

 ةملاطبلا ةلود مايق  ايناث

 ىعدب ذف دمئاق بيصن نم رصم تناك دقو

 سويملطب فاددهأ تناك امف . سويملطب

 نم رصم تمكح ىتلا ةملاطبلا ةرسأ سسؤم
 تناك امو 7 . م . ق م٠ ماع ىتح ”م» ماع

 ةملاطبلا ةسايس مهفنت ىكل ؟ هئافلخ فادهأ

 الوأ ىقلن نأ بحب اهتقيقح ىلع ةيلخادلا

 نال كلذو ةيجراخلا مهتسايس ىلع ةلجاع ةرظن

 ىلا ترثأت رصم مكحل اهوعضو ىتلا مظنلا

 ىف هوبعلي نأ اودارأ ىذلا رودلاب ريبك دح
 . ىقيرغالا ملاعلا

 ةيجراخلا رصم ةسايس نأ ىلسحلا نمو

 «هااذسل

 : لماوعلا نم نيتعوسجمب :ةداع فيكشت
 تلمج ىتلا ةيعيبطلا لماوعلا ىه امهادحا
 تلعج لب « لينلا ىداو نم اءزج.الوأ رصم

 تاعجو « رهنلا اذه هايم ىلع ةفقوتم اهتايح

 « ىحاونلا ضعب ىق تاريخلا ةريفو ايناث رصم

 « ىرخالا ىحاونلا ضعب ىف ديدشلا اهرقق عم
 ايقيرفا ,نيب لاصتالا ةقلح اثلاث رصم تلعجو

 ىعست نأ كلذ ىلع بترتيو . ايروأو ايسآو
 فيرصتل ةيجراخ تاقالع ءاشنا ىلا رصم

 داريتساو اهتاجتنم نم ةجاحلا ىلع ضيفي أم
 ةسايسلا طاشنل نوكي نأو « هيلا رقتفت ام
 :ةعبق رفا اهادحا + تاننهح ثالك ةيرضم ا

 نمو . ةيبروأ ةثلاثلاو ةيويسأ ىرخألاو

 اعبت ةهيج لكي رصم مامتها نيابتب نأ ىعيبطلا
 . رصع لك ى اهب ةطيحملا ةيلودلا فورآلل

 ةئاثلا ةعومجملا ىه ةيلودلا فورظلا هذهو

 رصم ةسايس اهب فيكتت ىتلا لماوعلا نم

 . ةيجراخلا

 نيح ةئعارفلا دهع نم ردصلا كلذ ىو

 زكرملا : نوك: نأ تداك وأ « رصم تناك

 دفتتست نأ ايعيبط ناك ٠ ةراضحلل دحوألا

 . ةيرعملا ةسايسلا طاسشن ةيشرفالا ةهبجلا

 ىف ةراضحلل زكارم رصم بناجى لا تماق نيحو.
 ةهبحلل نوكي نأ اضي' ايعيبط ناك ء ايسآ

 ةسايسلا ىف ريبك نأش كلذك ةيويسألا

 ةيقيرفالا ةهبجلا دعت مل مث نمو « ةيرصملا
 امدنعو . ةيرصملا ةسايسلا مامتهاب رثآتست

 طسوتملا ضيبألا رحبلا لامش ىف رهظنت تذخأ



 زكارملا هذه تعرتسا ةراضحلل ةديدج زكارم

 مذهل نكي مل امل هتكل 2 رصم هايتثا لاحلا ف

 .نأسش كاذنيح ةيبروألا ةنراضحلا زكارملا

 مل هناف ةيقرشلا ةراضحلا زكارم بناحب ركذي

 مامتها نم ريسي ظح الا ةيبروألا ةهبجلل نكن

 . ىؤاصلا رصعلا لبق رصم

 ةيلودلا فورظلا تناك ةملاطبلا دهع ىلعو

 هنا ذا اسوسحم اريغت تريعت دق رصمب ةطيحملا

 لفأ دق ةيقرثلا تاراضحلا مجن ناك نيح

 مامألا ىلا تزفق دق قيرغالا ةراضح تناك

 دحملا ةورذ ىلا اعيرس اهتاصوأ ةفطاخ تازفق

 ةميدقلا تاراضحلا اهيناج ىلا تلءاضن ىتح

 ىف ةراضحلل زكرم مهأ ةحبا رحب ادغو « ارط
 اذه مئاعد تدادزا دقو . ميدقلا ملاعلا

 ردنك-سالا اشنأ نيح اخوسسر زكرملا

 زكارم لك اهتريظح ف لخدأو هتيروطاربما
 ردنكسالا قوت امدنعو . ةميدقلا ةراضحلا

 هتيروطاربما هداوق مستقاو بابشلا خرش ىف
 اهرمأ نم انينعي ةديدع جئاتن كلذل ناك

 ةرسأ ىلا لآ رصم شرع نأ اهادحا : ثالث

 ةجيتنلاو ؛ ةراضحلا ةيقيرغا لصألا ةيئودقم

 داوق نيب فينع عارص بوش « ةيناثلا
 رخآ ضخمتو اماع نيعبرأ ماد ردنكسالا

 ضاقنا ىلع ةيتف لود ثالث مايق نع رمألا
 ىف ةملاطبلا ةلود ىه : ةينودقملا ةيروطاربمالا

 « لبابو ايروس ىف نييكويلسلا ةلودو رصم
 مادتحا ىه ةئلاثلا ةجيتنلاو . اينودقم ةلودو

 نيب اميس الو ثالثلا ىوقلا هذه نيب ةسفانملا

 . نييكويلسلاو ةملاطبلا

 ةينودقملا ةيروطاربمالا ككفت س١

 ريسسفت ىف نوخرؤملا فلتخا امهمو
 : نيرمأ ىف فالخ الف ةيجراخلا ةملاطبلا ةسايس
 ةسايس طاشن يف ةيبروألا ةهبجلا نأ امهدحأ

 تدغ دق ةللاطبلا دهع ىلع ةيحراذلا رصم

 ةملاطبلا نا رخآلا رمألاو « ةيسيئرلا ةهبجلا
 ءاوسو . ةيروطاربما ءاشنا نوديري اوناك

 هدعب نم هديفحو هنباو لوألا سويملطب ناكا

 ةيروطا ربما مأ ةيملاع ةيروطاربما ءاشنا نوددرب
 دقق  طسوتملا ضيسألا رحبلا قرش ىف ةيرحب

 هيلع ماهي ىذلا ساسألا عضو الوأ نيعتت ناك

 ةلقتسم ةينغ ةيوق ةلود ءانب ىأ « حرصلا اذه

 ةلودلا هذه لثم ءانب نأ ف برالو . رصم ىف

 ةينودقملا ةيروطاربمالا ىرع مصف متحب ناك
 باسحل اهئايحاب هسفن هثدحت نم لك ةحفاكمو

 . صاخلا هباسحل وأ ةينودقملا ةكلاملا ةرسألا

 ةدع ىف كرتشا لوألا سويملطب ناف كلذلو

 دض اهادحا: ثالث اهنهأ تناك تافلاحم

 3 * ملي نأ دارأ ىذلا ساكيدرب

 لعجيل رصم وزغ ررقو اهدحويو ةبروطاربمالا

 لشف هنكل نيرخآلا ةالولل ةظع اهيلاو نم
 كانه هفتح ىقلو نيصحلا لينلا طخ مامأ

 نابرخألا ناتفلاحملا تناكو . ( مج١ ماع )

 ةهالومهوك سون وجتتأ دض

 نيرخآلا ةالولا ةمالس ددهتن ارطخ هرودب
 سوسيا ةعقوم ىف هيلع ءاضقلاب رمألا ىهتتاو

 حبصأ ىذلا

 سون وجنتأ توميو .م .ق 5.1 ماع موو

 «ةينودقملا ةيروطاربمالا ءايحا ةركف هعم تنام
 لك ةالولا لالقتساو اهلالحنا دكأ دق ناكو

 ان ب(



 سونوجيتتا وذح اوذح مهنا هلنالوب مهنم

 سوه ال سوح ماع ) اكولم مهسفنأ اوبقلو

 .(.م.ق
 تناك ىتلا ةحماجلا عاملمألا طسوو

 رعشتسا ردنكسالا ءافلخ رودص ىف شيجت

 لوطسأو ريبك شبج ىلا ةجاحلا سويملطب
 اذه ىلع ظفاحيو رصم لالقتساب زوفيل ىوق

 ةسايسلا ىف ةيماس ةناكم زرحيو لالقتسالا

 ةملاطبلا ىسفانم ةرما تحت: تناك املو . ةيلودلا

 تناك ذا ؛ لوألا زارطلا نم ليطاسأو شويج

 ىنعأو « رصعلا دودج ةريسخ نم ةفلؤم

 سويملطب دقتعا دقف «© قيرغالاو نيينودقملا

 مهت سايس قيقحتل هنا لئاوألا هؤأافلخو

 دبال « مهتلود نايك ىلع ةظفاحملا لب ةيجراخلا

 زارط نم لوطسأو شيج مهل نوكي نأ نم
 كلذ ىتعمو « مهيسفانم ليطاسأو شويج

 ةمدخلل مههابشأو قيرغالا مادقتسا ةرورض

 ةورث تناك املو . ةبراحملا ةملاطبلا تاوق ىف

 تاجاحب ءافولا نع ةرصاق ةيعيبطلا رصم
 داريتسا نيعتت ناك هناف لوطسألاو شيحلا

 دقو . جراخلا نم ةمزاللا نداعملاو باسخألا

 ىلع لوصحلا نامضل ىلثملا ةقيرطلا تناك
 ضعب ىلع ءاليتسالا ىه تايرورضلا هذه
 . نداعملاو باشخألاب ةينغلا ةبيرقلا ميلاقألا

 ةلاطبلا ةيروطاربمأ ءانب ل ؟

 ءانبل ايساسأ اطرش لاملا ةرفو تناك املو

 ىنغ عم رصم تناكو « ليطاسألاو شويجلا
 بلاطملا ةهجاوم عيطتست ال ةيعيبطلا اهدراوم

 اهتلاحو ةيرادالا اهنوئش تيقب اذا ةديدجلا

 حيتفلا دنع هيلع تناك ام ىلع ةيداصتقالا

 نع ةحودنم كانه نكت مل هناف « ىنودقملا

 قفارمب ضوهتلاو « ةرادالا نوئش ميظنت ةداعا

 امظنم الالغتسا اهلالغتساو ةيداصنقالا دالبلا

 .اهتاحئتم نم نكمم ردق ربكأ ريدصتو « اقيقد

 ناك ةعساولا ةيئاشنالا لامعألا هذهب مايقللو

 ىلا ةجاح ىف هؤامفلخو لوألا سويملطب

 نوعيطتسي نيصلخم ناوعأ ىلاو لاومأ سوءر
 ىنعمو . مهتمدخ ىف ىئافتلاو مهيمارم مهف

 نورعشتس اوناك لئاوألا ةملاطبلا نإ كلذ

 مهشويج ءانبل ال قيرغالا ىلا الوأ ةجاحلا
 ميظنت ةداعال اضيأ لب « بسحف مهليطاسأو

 دقف « ةيداصتقالاو ةيرادالا دالبلا نوئش

 كلذكو لاومألا سوءر مهيدل رفاوتت تناك

 مظنو ةيداصتقالا بيلاسألا ثدحأب ةربخلا

 ضيبألا رسحبلا ملاع ىف ةدئاسلا ةراجتلا

 قرطلا ىلع ةرطيسلا ىلا ايناثو . طسونملا

 اهتراجت طيشنتو رصم ةيامحل ةيرسحبلا
 لوألا سويملطب ربتعا نا بجع الف .ةيجراخلا

 ىسايسلا مهنايك دامع ةجيا رحب ةدايس هؤافلخو
 . مهلالقتسا ساسأو مهناوق ردصمو

 سويملطب نأ ىرن لماوعلا هذه لك ءازاو
 مث هلالقتساب زوفلاب اينعم ناك نيح لوألا
 ةبامحل ةقرب ىلع ىلوتسا ( )١ : دق هنع دوذلاب

 فوج ىلع ىلوتسا (؟) « ةيبرغلا رصم دودح

 ( ايروس نم ءزجو ايقينيفو نيطسلف ) ايروس

 ءىطاوش ىلع ةعقاولا ميلاقألا ضعبو صربقو



 دودح ةيابحل كلذو ةيبونجلا ىرغصلا ايسآ

 نداعملا ىلع فعلا ةيقرشلا رصم
 ؛« لينلا ىداو اهيلا رقتفي ىتلا باشخألاو
 ةيراحتلا قرطلا دفانم ضعب ىلع ةرطيسلاو
 ةدايس نامضو « ىصقألا قرشلا نم ةينآلا

 لودلا قبس ( *) و . هجبا رحب ىف رصم

 راتس تحت هناف ةيرحلاب راجتالا ىلا ةثيدحلا

 « سونوجيتتا ةّقبر نم ةحبا رحب ةبصع ذاقثا

 رزحلا ةيصعا نم سونوجينتا تايماح درط
 نع دوذلل ةيملطب تايماح اهناكم معضوو

 دالي ىلا :عراتم مل و ةيهرغألا ةيرخلا و
 نويكيس ى ةيملطب تايماح عضوف زين ويولبلا
 اهئادعأ نم ةيقيرغالا ةيرحلل ةيامح انروكو
 ءارو نم فدهي مل هنأ ىف كش الو ! نيملاظلا
 بسكو ةحبا رحب ةدايسب زوفلا ىلا الا كلذ
 ىف ةئراحتلا قرطلا ىلع رطيسيف قيرغالا فطع
 ىلع ىقيررغالا ملاعلا نم لصحيوو ميدقلا ملاعلا
 . لاومألا سوءرو لاجرلا نم هيلا جاتحب ام

 ةبصع ىلع ةرطيسلا نأ ظحالي نأ بحبو

 الا ةملاطبلا بسكت ال تناك ةجبا رحب رزج
 رحب ىلع ةيسايسو ةيداصتقا ةيئزج ةرطيس
 اذه ىلع ةرطيسلا لامكتسا ناو « ةجيأ
 ىلع رصم ةيامح ضرف ىضتق ناك رحبلا
 ةيبرغلاو ةيبونجلا ىرغصلا ايسآ ءىطاوش
 ايقيئيفو نيطسلف ىناوم ىلع ءاليتسالا كلذكو
 هذه نم امهم ايناج لوألا سويملطب ديش دقو
 اهئانب لامكتسا هئافلخل كرتو ةيروطاربمالا
 دحب مل اهساسأ وه عضو ىتلا ةسايسلا نأ ذا
 . لئاوألا هلافلخ نم دحأ اهنع

 سويملطي دهع ىلع هنا انل حضتي اذكهو

 اهاجتا ةيجراخلا رصم ةسايس تهجتا لوألا
 و ل ب

 ةسروألا ةهيحلا تئش نا وأ ةيبروألا ةهبجلا

 اهطاشن روحم ةيلامشلا ةهبحلا وأ ةيقرشلا

 هاحتا ىلا فورظلا تضفأ دقو . ىسيئرلا

 ةهبجلا نا اقح . ايسآ وحن ناك رخآ ديدج
 مامتعا عضوم ديعب دمأ ذنم تناك ةيويسألا

 اليق بستكت مل ىرغصلا ايسآ نكل رصم
 تذخآ ام لثم ةهبحلا هذه ىف ةيمهألا نم

 الضفو . لوألا سويملطب مايأ ذنم هيستكت

 اموي نكي مل ىويسألا هاجتالا ناذ كلذ نع

 ةسايسلل ىبروألا هاجتالاب لاصتالا قيث
 دهع ةبادب ذنم هارت ىذلا وحنلا ىلع ةيرصملا

 . ةملاطبلا

 نيويملط رشم شرع ىقترا اندييتعو
 ملاسسملا ىق ةلود ىوق' هتلود تناك ىناثلا

 نييكويلسلا ةلود اهيلت تناكو . ىتسنيليملا

 ردنكسالا ةيروطاربما تايالو لمشت تناكو

 تايالولا بلغأو نيرهتلا نيب ام دالب ىف

 ايسسآ نم اريبك ابناجو ةديعبلا ةيقرشلا
 . (ايروس فوج ادع اميف ) ايروسو ىرغصلا
 تناكو اينودقم ىه ةشلاثلا ةلودلا تناكو

 :هبش ىف ةيقيرغالا ندم لا ضعب ىلع رطيست
 اشثلا سويلطب ىنع دقو .

 لاسراب ايناثو « ةيبرغلا رصم:دودح معذب الوأ
 « ءارتبلا ىف طبنلا لئابق ىلا ةيبدأت ةلمح

 قرشو تيملا رحبلاو نييمودألا عاضخاو

 ناقلملا ةريزح

 ملا م دل



 ةراجتلا ىلع لوصحلا نامضل كلذو . ندرألا

 دالبو رمحألا رحبلا قيرطب ةمداقلا ةيقرشلا
 همامتها هسفت فدهملاب لصتيو . بربعلا

 رسحبلاب ليلا ىداو طبرت ىنلا :قرطلاب
 ةيبونحلا رصم دودح دطو اًلاثو . رمحألا

 ناطلس معد اعبارو . لينلا ىلاعأ قرطب متهاو

 درتسا اسماخو . ايروس فوج يف رصم

 ىردصلا انشا ةنطاننك قلع رسم تاكلخن
 سم ماع ىف اهدقف دق هوبأ ناك ىتلا ىبونجلا

 2« كانه ةديدج تاكلتمم اهيلا فاضأو

 اسداسو .يبرغلا ىرغصلا ايسآ «ىطاش ىلعو

 رمرملا نم لاثمت سأر
 5 ثلاثلا سويملطبل

 .ىلع هناطل بم تبثو :تيرك ىلع هذوفت طسب
 20 عج 4 . ةجيا رحب رزج ةبصع

 :نيديدجلا نيماجنالا نآ نيبي اذكهو

 ىلع ةيرصملا ةسايسلا قفأ ىف ارهظ نيذللا
 نيرطيسم ارمتسا دق لوألا سويملطب دهع
 ىتاثلا سويملطي دهع ىف ةسايسلا هذه ىلع

 امارذق تالدزا دقات رس لما لي افا

 حضتي ام وحن ىلع ىناثلا سويملطب دهع ىف
 ىلعو ةجبا رحب ىف هحوتف قاطن عاستا نم

 سويملطب دهعل نكل . ىرغصلا ايسآ ءىطاوش
 هاجتا أدب هدهع ىفف « ةصاخ ةزيم ىناثلا

 ةيناثلا ىكيئنيرب روصت اهنأ نظي رمرملا نم سأر
 ٠ ثلاثلا سويملطب ةجوز

 دس إو منح



 . ةيجراخلا رصم ةسايس ىف ةدجلا لك ديدج
 تناك كلملا اذه دهع يف رصم نأ كلذ نايبو

 ةيسايس تاقالع تأشنأ ةيتسنيليه ةلود لوأ

 لسسرأ . م . ق ©507 ماع ىفف ؛« امور عم

 ىف تحجن امور ىلا ةثعب ىناثلا سويملطب
 اذه نأ ودسو . نيتلودلا نيب قافتا دقع

 اهحهتنا ةماع ةسايس نم اءزج ناك لبعلا

 ضهنت ذا « ةيبرغلا لودلا عم ىناثلا سويملطب

 كلذ ىلاوح ةيوق تاقالع دوجو ىلع ةلدألا

 ىف ةلود مظعأ زوكاريسو رصم نيب تقولا

 نمو . ةنجطزقو رصم نيب كلذكو ةيلقص
 سويملطب ىلع تلمأ ىتلا عفاودلا نأ لمتحملا

 ةيداصتقا عفاود تناك ةيبرغلا هتسايس ىناثلا

 تناك ةيبرغلا قاوسألا نأل ءىش لك لبق
 . هتكلمم ءاخر ىف ريبك ردقب ةمهاسملا عيطتست

 عسضو ىتلا ةيجراخلا ةسايسلا نا

 سويملطب راسو اهساسأ لوألا سويملطب

 ةيديلقت ةسايس تحبصأ اهجهن ىلع ىناثلا
 نآ كلذ ةبآو . لئاوألا ةملاطبلا كولم ىدل

 شرعلا ىقتري دكي مل اضيأ ثلاثلا سويملطب
 فادهألا هذه قيقحت هيليع بصن عضو ىتح

 . ةيقطنملا اهتجينت ىلا اهب لوصولاو اهسفت
 اهتدقف ىتلا تاكلتمملا طقف دعتسي مل وهف

 ىرغصلا ايسآ ءىطاوش ىلع هيبأ مايأ رصم
 اكالمأ اهيلا فاضأ لب ةبرفلاو ةيبونجلا

 ىلع كلذكو ءىطاوشلا كلت ىلع ىرخأ

 امأ . ايقارتو ىلويبلاغ ىفو ليندردلا ءىلاش

 ىتح كلاثلا سويملطب اهب ماق ىتلا ةلمحلا

  هيكح لهتسم ق ةلجدلا رهن ىلع ايكويلس
 ايروس كلم ىناثلا سوخويطنأ قوت امدنع
 ىلوألا هجوز نيب فينع فالسخ بشنو

 كلم ةقيقش ىكينيرب ةيناثلا هجوزو ىكيدوال
 ةرصن ليبس ىف الا نكت مل اهناف ل رصم

 لواحي مم. وهف «ء اهنبا قوقح نع عافدلاو هتخأ
 تضخمت ىتلا تاحوتفلاب ظافتحالا ذكدنع
 دعب اميف لواحي مل هنآ امك ةلمحلا هذه اهنع

 لاصوأ تعطق ىتلا تامزألا لالغتسا

 قر يحل لا يك وليس ةررازسا
 ةصرفلا نا عم « ايسآ لخاد هتيروطاربما
 نم ءاشي ام عاطتقال كاذ ذا هل ةيتاوم تناك

 . ةيروطاربمالا كلت ىف ةيقرشلا تايالولا

 دق ةملاطيلا ةيروطاربما نأ ىف لادج الو

 ىصقأ ىلا ثلاثلا سويملطب دهع ىف تلصو
 تناك هيروطاربمالا هذه نأ ىف الو اهعاستا

 نيوكت ةركف امأ . ةيرحب ةيروطاربما
 ناهذأ نع ةديعب تناك اهناف ةيملاع ةيروطاربما

 اهقيقتحت روسمملا نم ناك اذا ىتح اهنأل ةملاطبلا

 . اهيلع ةظفاحملا روسبملا نم نكي مل هناف

 ةقدب ىفتقا ثلاثلا سويملطب نا لوقلا ةلمجو

 ةيجراخلا ةسايسلا تاهاجتا ىف هيبأ تاوطخ
 . برغلاو قرشلاو لامشلا وحن

 ةياهنلا ةيادب ب ؟

 رصم شرع معبارلا سويملطب ىقترا امدنعو
 دقتعا ؛ ةحماجلا هتاوهشل نانعلا قلطأو
 تحنس دق ةصرفلا نا كلاثلا سوخوطنأ

 ايهت امدنع هنا ريغ ء ايروس فوج رصم بلسل

 -سلا



 هنوجمو هثبع سويملطي كرت كلذ قيقحتل
 لجأ نمو . هتيروطاربما نع عافدلل فخو

 ىلوألا ةرملل جمدأو شيجلا ميظنت داعأ كلذ

 نيبرصملا نم اريبك اددع ةيراحملا هتاوق ىف

 برحلا نونف لوصأال اتفو مهحلسو مهبرد

 راصتتالا ىف ربكألا لضفلا مهل ناكف ةثيدحلا

 ناك الو . م . ق ؟107 ماع ىف حفر ةعقوم ىف

 قيرغأالا نم نوكتي سوخويطنأ شيج

 ةداس ذوربتعي اوناك نيذلا نينودقملاو

 ىذلا رصنلا ناف « رصعلا كلذ ىف لاتقلا نونف

 اليلد ضهنيو ةكرعملا هذه ىف نويرصملا هينوأ

 هصقني ال ىرصملا ىدنجلا نأ ىلع
 نادم ىف هتافك تايثال حالسلاو بيردتلا الا

 مهسفنأب مهتقث نييرصملا ىلا داعأ + لانقلا

 ةانطلا مهماكح هجو ىف مايقلا ىلع مهزفحو
 . اقاهراو املظ مهوعسوأ نيذلا

 ةسايسلل ناك هنا هءانفلسأ امم حضتنو

 لئاوألا ةثالثلا ةملاطبلا اهعبتا ىتلا ةيجراخلا

 رصم لالقتسسا : امهو نايسيئر نافده

 عتمتلاو « ايداصتقاو ايسايس امام الالقتسا

 . ةحبا رحب ملاع ىلع ةرطيسلا نم طسق ربكأ

 ىف ديعب دح ىلاو ةملاطبلا كتئلوأ حجن دقو

 مهتسايسل ناكو « نيفدهلا نيذه قيقحن

 ناتيسيئر ناتهبج رمألا لوأ ةيجراخلا

 مث قرشلا ىف ىرخألاو لامشلا ىف امهادحا

 ذنم امأ . برغلا ىف ةثلاث ةهبج اهل تحبصأ

 مل رصم ناف عبارلا سويملطب دهع فصتتم

 اهنأذا « لوألا فدهلا قيقحت الا لواحت

 فدهلا قيقحت حرط ىلا اجيردت ترطضا
 ةباثو ةيتف ىوق ثالث طغض ءازا ابناج ىناثلا

 سوخويطنأو سماخلا بيليفو امور ىهو
 ةملطبلا ىف نماكلا فعضلا ءازاو « كلاثلا

 مهيلا تيقلأ نيذلا مهلاجر فو رخاوألا

 ةيرصملا تاروشلا ءازاو « مكحلا ديلاقم

 ةدوع ذنم عطقنت ال داكت تناك ىتلا ةريطخلا

 اريسخأو « حفر ةكرعم نم نيرفظم نيبرصملا

 ةملاطبلا ةرسأ دارفأ نيب ةفينعلا تافالخلا ءازا

 . سداسلا سويملطب دهع ذنم

 رابتعا ىلع نوخرؤملا قفتا نأ بجع الف
 تغلب ىذلا دهعلا نيب الصاف ادح حفر ةعقوم

 « اهدجم جوأو اهعاستا ىصقأ ةملاطبلا ةلود هيف

 فضلا لسماوع هيق تذخأ ىذلا دهعلاو

 اهتبيه تطقس ىتح اهيلا بدت لالحمشالاو
 جراخلا ىف اهكالمأ تدقفف اهتوطس تبهذو

 تحبصأو « لخادلا ىف اهئاطلس عزعزتو

 اهب ىهتتا نأ ىلا تاروثلاو تاوزغلا اهبواننت

 . اهلالقتسا لاوزو اهمجن لوفا ىلا رمألا

 ةملاطبلا ةيروطاربما لاوز

 باسبكتا رصم فواخم راثأ دقو

 هتبروطا ربما لمش "مل ىلع ثلاثلا سوخويطنأ

 برقتلا ىلع رصم تلمعف « اهتعقر عيسوتو

 رصم تابارطضا نكل « امورو اينودقم نم

 عهداسفو اهماكح ةميزع راوخو ةيلخادلا

 مهنم اهءادعأ « عماطملا باحصأ تعجش

 اينودقم كلم سماخلا بيليف ناف « ءافلحلاو

 دودللا اهودع عم قفتا رصم قيدصو



 اهتاكلتمم ماستقا ىلع ثلاثلا سوخويطنأ

 . ةيجراخلا

 ىوس اهنم اهل قبب ملو ةيجراخلا اهتاكلتمم

 عامطأ امور تعزفأ دقو . ةقربو صربق

 ثالاك ام اها كلذلو# .نيركوساو هلق

 نم ةرصتنم . م . ق ٠08 ماع ىف جرخت

 بيليف عم تكبتشا ىتح ةنجطرق عم اهعارص
 ماع ىف لوألا « امهتمزهو سوخويطنأ عم مث

 ةححب كلذو « 1مو ماع ىف ىناثلاو او«

 سويملطب كالمآو قيرغالا ةيرح نع عافدلا

 . ةبولسملا

 رصم تدقف ام ناعرس اذكهو

 مامأ ليبسلا ثادحألا تدهم دقو

 ناو رصم ىلع ىلعفلا اهناطلس طسبتل امور

 ىرمعيو . ىمسالا اهلالقتساب رصم تظفتحا

 : نيلماع ىلا رصم ىف ىنامورلا ذوفنلا لغلغت

 اهل تفدهتسا ىتلا ةجراخلا راطخألا امهدحآ

 اهناف نييكويلسلا ةيحان نم اميس الو رصم
 سوخويطنأ رطاخم نم صلختت تداك ام

 ىلع عبارلا سوخويطنأ مدقأ ىتح ثلاثلا

 نيترم اهسمن رصم ورْغو صربق ىلع ءاليتسالا
 ىتلا امور لخدت الا هنثارب نم اهنقني ملو

 صربق درو رصم نم باحسنالا ىلع هتمغرأ

 عازنلا ماكحتسا وه رخآلا لماعلاو . اهيلا
 رغسصألا هيخأو سداسلا سويملطب نيب

 الصيف امور امهذاختاو عباسلا سويملطب

 هتلغتسا ىذلا ىومدلا عازنلا اذه ىف امكحو
 مغربو . اهضارغأ قيقحتل دح ىصقأ ىلا امور

 سوباكو ةميسجلا ةيلخادلا ثادحألا هذه

 سنت مل رصم ناف « ليقثلا ىنامورلا ذوفنلا

 لالغتسا ارارم تلواحو ايروس فوج
 لاصوأ عطقت تناك ىتلا تابارطضالا

 ءزحلا كلذ ةداعتسال نييكويلسلا ةيروطاربما

 تعءاب اهنكل « ةقباسلا اهتاكلتمم نم ليمحلا

 « ةقرب اضيأ تدقف نأ ثبلت ملو . لشفلاب

 ىناثلا سيتجراويا نماثلا سويملطب نأ اذا

 سويملطب ىعرشلا ريغ هنبال اهنع لزن دق ناك
 .م .ق ه6 ماع ىف امورل اهثروأ اذهو نوييا

 تولا ةوحص به

 لوزتس ةملاطبلا ةرسأ نا اققحم ادب نيحو

 لبق نم تلاز امك لئالق نينس فرظ ىف

 قرشت نأ ردقلا ءاش « نييكويلسلا ةرسأ

 راصيألا فطخي اقارشا ديدج نم ةملاطبلا سمش
 تقترا نأ كلذ نايبو . دبألا ىلا بيغت نأ لبق

 نم تنكمت ةيوهوم ةأتف دئدنع رصم شرع
 ىتح اهضارغأ ذيفنتل امور ةوق مادختسا

 ةيروطاربما كلذ ءارو نم ىتجت نأ تداك

 ىلع الوأ ةرتبويلك ترطيس دقف . ةيملاع

 هنا ادكؤم حبصأ هنا دح ىلا رصيق سويلوي

 هجاوز نلعيس امور ىلع اكلم هن ميه امدنع

 نكل . عساولا هناطلس هكراشتف ايمسر اهنم

 لامآ ىلع اوزهجأ نأ اوثيلي مل نامورلا ءالين

 ىف رصيق ىلع اوزمجأ امهنع ةرتبويلك
 .م . ق ؛؛ ماع

 تعقوأ نأ ةرتبويلك ثبلت مل كلذ عمو

 حيصصأ نيح سوينوطنأ كرام اهكابش ىف

 نم ىقرشلا فصتلا ىف قلطملا مكاحلا



 عانضو دقو . ةيئامورلا ةيروطاربمالا

 ةرما تحت كلم ام لكو هسفن سوينوطنأ

 نيبو اهنيب مسقو امجوزت هئاف « ةرتبويلك

 . ايسآ ىف ةينامورلا تايالولا لك اهدالوأ

 ىف ىقرشلا فصنلاب ةرتبويلك عنقت مل الو
 ةلزامل سوينوطنأ تعفد اهناف ىئامورلا ملاعلا

 ىبرغلا فصنلاب زوفلا لجأ نم سويفاتكوأ
 اذكهو . هعمجأب ىنامورلا ملاعلا مكحو اضيأ

 ديدبت نم نينس ريشع دعب ةرتب ويلكل ادب

 باق تحبصأ اهنأ رصيق لتقمب اهمالحأ
 ةروطاربما حبصت نأ نم ىندأ وأ نيسوق

 ققحت نأ اهل اردقم نكي مل هنكل . ملاعلا

 مالحألا كلت سويقاتكوأ ددب دقف اهمالحأ

 ( .م .ق ١“ ماع ) مويتكا ةعقوم ىف هراصتتاب
 همضو ىلاتلا ماعلا ىف ةيردنكسالا هلوخدو

 . ةينامورلا ةيروطاربمالا ةريظح ىلا رصم

 هانمدق اميف رظنلا فقوتسي نأ نم دبالو

 نم ةيبونجلا ةهبحلا اولوي مل ةملاطبلا نأ

 مدقأ ذنم ةنعارفلا اهالوأ ام ردق مهتانع

 ةيسنلاب ايعيبط ارمأ كلذ ناك دقو . روصعلا

 نم رطاخملا مهتفنتكا نيذلا رخاوألا ةملاطبلل

 رسفت فيكف . مهتكرح تلش ىتح بناج لك
 ةرسألا كولم نيحتافلا ةملاطبلل ةيسنلاب كلذ

 لئاوألا ةملاطبلا نا انفرع دقت + لئاوألا

 ةيروطاربما نيوكت ىلا ماع هجوب اوفرصنا
 طسوتملا ضيبألا رحبلا ءىطاوش لوح ةيرحب

 اهمهأ لماوع ةدعب كلذ ىلا نيعوفدم ةيقرشلا

 ربكألا ردنكسالا ءاملخ عم لاضنلا فورظ

 ' ةغيبطو .« ةينودقملا ةيروطاربمألا ماستقا ىلع
 2 قيرغالا نيبو مهنيب امو « مهتأشنو مهلصأ

 ىلع مهدامتعا اولعج مهنا ىتح جئاشولا نم

 '”مهريدقتو « مهتلود حرص دييشت ىف قيرغالا

 ىلا ةلصب ثمت ميلاقأ نم فلأتت ةيروطاربما نا

 زكارم نم برقلاب عقتو ةيقيرغالا ةراضحلا
 ىدجأو رهدلا ىلع ىقبأ نوكت ةراضحلا هذه

 اوناك ام قيقحت ىف مهل ريصن ريخو مهيلع
 ةسايس ىف لوألا رودلا بعل نم هيلا نوفدهي

 . ةيلودلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

 نأ اورعشتسا دق ةملاطبلا نأ ىف برر الو

 هيف ربتعت ملاسع ىف  ةيلودلا مهتاكم

 س آرط تاراضحلا عفرأ ةيشرغالا ةراضحلا

 ىف مهروهلظ ىلع ريبك دح ىلا فقوتت تناك

 ملخب ةيقيرغالا ةراضحلا ءاول ىعفار بون

 ىلع ةراضحلا هذه نم ةيرهاظ ولو ةحسم

 ارمأ ناك كلذ نا اوروصت اذاو . مهتلود

 اودقتعا مهنا ودبيف رصم صخب اميف اروسيم

 لك صخب اميف لاسحملا نم ابرض ناك هنا
 دق اونوكي نأ ةملاطبلا لعلو . لينلا ىداو

 ناك لينلا ىداو ةدحو قيقحت نا اوردق

 ايهاد ارطخ هتايط ىف لمحي نأ نكمملا نم

 قفأ نم اوجرخأ ايرغا اكولم مهرابتعاب مهيلع
 ةدحو نآل كلذو ةيموق ةلود ءانب مهريكفت

 ةريس ءايحا نم هيلع ىوطنت امب ىداولا
 دق ميدقلا لينلا ىداو دجمو ماظعلا ةنعارفلا

 « ديدج نم لينلا ىداو ةمأ ثعب ىلا ىضقت

 لسر ةحيسفلا اهدالب ءاجرأ ىف ىثالتيف

 :نوعرف ىقتري نأ ثبلي الو ةيقيرغالا ةراضحلا

 الا



 . ةملاطبلا ناف مث نمو . لينلاءقداو نثرطيىنطو
 دودح ةمالس ىلع ةظفاحملاب اوفتكا ماع هجوب

 عم ةقادصلا رصاوأ دقعو ةيبونجلا رصم
 بونجلا ةراجتب مامتهالاو ىداولا بونج

 . قرشلاو

 ءازا هنا انب رم ام لك نم نذا حضنتتو

 تذختا ةلاطبلا تفنتكا ىتلا فور فلا

 بوص ةديدج تاهجو ةيجراخلا مهتسايس
 ناك هنا اوردق دقف « برغلاو قرشلاو لامسغلا

 ليتلا ىداو ةدحو نع ءانغتسالا مهنكسي

 ةيراجتلا تاقالعلابو ةيرحبلا مهتيروطاربماب
 بونجلا عم كلذكو برغلا عم اهوأسشنأ ىتلا

 مهآطخأ دق قيفوتلا نا نيبي نكل . قرشلاو

 هذه ءاشنا مهفلك ةيحان :نمف « ريدقتلا اذه ىف
 ةلئاط الاومأو ةنضم ادو هج ةيروطاربمالا

 باسح ىلع قيرغالا ةألامم ىلا مهعفدو

 ةراثتساو دالبلا دراوم فازنتساو نيبرصملا

 : مهيلع نيريثكلا ءادع

 دعاس دتسشا امدنع ىرخأ ةيحان نمو

 قرش ىف دارطاب عسنت امور تذخأو مهيسفانم
 مهتت روطاريما ةملاطبلا دقذ طسوتملا رحبلا

 ادضع مهتلود لخاد ىف اودجي ملو ةيرحبلا

 ناودعلا نم مهكلمب ظافتحالل ىتح انفاك

 ةلاطللا دفتتسا !اذكهو . ىجراخلا

 بساوأو --



 محلا ةرادإ  ىتأثلا لصفلا

 ةملاطبلا تاوق  ةيلحملا ةطلسلا  ةيقيرغالا ندملا  ةيزكرملا ةطلسلا

 ةيزكرملا ةطلسلا - الوأ

 كلملا ١

 ساكيدري ىلع لوألا سويملطب رصتتا ذنم
 قحب مهيلا تلآ ةعيض رصم ةملاطبلا ربتعا
 امثاد مهناطلس نوكي ىكل نكل « حتفلا

 ةينيدلا تادقتعملا اولغتسا ةخسار مهتدايسو

 ةهلآ مهسفتأ اوبصنو مهاباعر نيب ةدئاسلا
 ىلا دنتسي ال مهناطلس حبصأ كلذبو « مها

 كولملا قح ىلا اضيأ لب بسحف حتفلا قح
 .ناك سويسلطب كلملا نا بجع الف . ىبلالا
 دقف . قلطملا هتيعر ديسو رصم بحاص ربتعي
 ريبكو ةيموكحلا ةادألا سأر ىلع ناك
 لوطسألاو شيجلل ىلعألا دئاقلاو ةاضقلا

 ناكس عيمج اهل عضخي ىتلا نيناوقلا ردصمو
 ندملا اهفنك ىف شيعت ىتلا ريتاسدلاو دالبلا

 ىتلا ةيبنجألا تايلاجلا كلذكو ةيقيرغالا
 . ندملا كلت جراخ تنوكت

 ءارزولا - "؟

 هسفنب رشابي نأ كلملا ىلع رذعتي ناك املو
 دمتعي ناك هناف. اهب عتمتي ىتلا تاطلسلا لك
 . ةريبكلا تايصخشلا نم ددع ةدعاسم ىلع

 نييسيئرلا هيدعاسم بلغأ راتخي كلملا ناكو

 نمزلا ىضم ىلع اهدارفأ نوك ىتلا هتناطب نم
 رخآلا نع اهنم لك زيمي تاقبط مسقني اطالب
 نأ وه كلملل مه لوأ ناك املو . ةيرخف باقلأ
 ريزو ناك دقف « تاكربلاب هتعيض هيلع ضيفت
 مهعسوأو انأش كلملا ىدعاسم رطخأ ةيلامل
 ةرطيس رطيسي داكب ناك هنأ دح ىلا اذوفن
 . دالبلا ىف ةماعلا ةايحلا ىحاون لك ىلع ةمات

 ستيكيويد ىعدب ريطخلا ريزولا اذه ثاكو

 ريدم ) ىنعم لمحبي بقل وهو
 ةحضاو ةلالد ءاملعلا هذختي كلذلو « ةعيضلا
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 مهتعيض رصم نو ربتعي اوناك ةملاطبلا نأ ىلع

 . ةصاخلا

 نم تاريخلا راردتسا كلملا نمضيلو

 فيرصتل همامتها ىلوب نأ بجي ناك هتعيض

 سانلا فرصنيو نمآلا بتتسي ىتح ةلادعلا

 فظوملا ناف كلذلو « مهلامعأ ةلوازم ىلا

 ستساكيد يخرأ ىعدي ىذلا ريبكلا
 ربتعب ةاضقلا ريبك ةانممو ١ 82101 كاك

 . كلملل ىناثلا دعاسملا

 اوهجو نيذلا لئاوألا ةماطبلا دهع ىلعو

 دالسبلا قفارعب ضوسهنلا ىلا ةريبك ةيانع

 هل قبسي مل وحن ىلع اهلالغتساو ةيداصتقالا

 ميجءطلتع مص لاغشألل ريزو دجوي ناك ليثم



 هلئاسو ةنايصو ىرلا مظن نيسحت هتمهم تناك

 عفدو شويجلا دينجت ىلع فارشالاب موقي
 . تاعاطقالا حنمو دونجلا تابترم

 تاطلسلا عيمج ردصم كلملا ناك املو

 « نيناوقلا دفنت ىف ريخألاو لوألا عجرملاو

 اهذوفن ةيلحملاو ةيزكرملا تاطلسلا هنم دمتست

 ىواكشلا ضيف هجوم ناك ايصخش هيلاو

 ليس ردصي ناك ايصخش هنمو تاسامتلالاو

 ةصاخ ةيريتركس هل تناك دقف « رماوألا نم

 نوئش امهدحأ صتخب نيمسق مسقنت تناك

 ريسخألا مسقلا صتخبو «٠ كلملا تالسارم

 ىلع عيقوتلاب اضيأ نظي اميفو رماوألاب
 . كلملا ىلا ةعوفرملا ىواكسشلا

 كلملا ىلع رذعت ناك لاحلا ةعيسطب و

 مكح نوئشب ضوهتنلا هلئارزوو هتيريتركسو

 ةسينغ دالب ىف ةدقعم ةقيقد مظن هل تعضو

 لامعأ مظعأ نم ربتعبو . نيبردملا نيفظوملا

 ةادألا هذه ءاشنا ىف مهحاجن ةملاطبلا

 رصانع نم ىبنجأ دلب ىف ةقيقدلا ةيموكحلا
 اذه لثمل ةمزاللا تالهؤملا اهيف رفاوتت مل

 ةيموكحلا ةادألا هذه نأ ىف كش الو . لمعلا

 تدغ اهنكل ىضاملا ثارت نم ام دح ىلا تناك

 « اقيقد اميظنت ةمظنم ةيقيرغا ةادأ اهعومجم ىف

 ةملتخملا اهحلاصم وردمو اهؤاسؤر فلأتيو

 مهلعل مل قيرغا نم ةددمتملا اهماسقأو

 لامعألا هذه لثمب عالطضالل مهيضام

 هذه فلاح دق قيفوتلا ناك اذاو . ةدقعملا

 لئاوألا ةملاطبلا دهع ىلع ةيموكحلا ةادألا

 ةملاطيلا رصع نم ىناثلا قشلا ىف تدسف اهناف

 زازتباو ىلاهألا قاهرا اهمه لك حبصأو
 ىف بويع ىلا سيل كلذ درم نأ ريغ . مهلاومأ

 ىلا امئاو اهتاذ ةيموكحلا ةادألا ميمصت

 ىتلا فادهألاو اهيف لمعت تناك ىتلا فورظلا

 . اهيلا تهجو

 ةيقب رغالا ندملا  ايناث

 ندم ثالث ةيملطملا رصم ف تناك دقو

 سيطارقنو ةيردنك سالا ىهو « ةيقيرغا
 ىف ندملا هذه ءاشنا نم مغرلابو . سيميلوطبو

 قلطم ديتسم كلم اهسأر ىلع هوقي ةكلمم

 اذهل عضخت ةيرصم ندم طسوو « ةطلسلا

 ىأ اهل سيلو امات اعوضخ هيفظومو ثلملا

 ناو ةيقيرغالا ندملا ناق : اهسفن مكح ىف ىأر

 كلملل اهعو ضخ ىف ةيرصملا ندملا تكراش

 ةهلآلا ناطلسل نكي مل هنأل اهلا هقصوب كلذو

 مل اهتاف « اهتدايس كلذل اعبت تدقفو « دح

 ةرابعب و“ ء اهسفنب اهسفن ةرادا قح دقفت
 ىطعي ىتاذ لالقت ساب اهعتمت قحت ىرخأ
 . مهسمتأ مكح قح اهيضاوم

 مهأ ىتاذلا لالقتسالا أاده ناك دقو

 ةيرصملا ةنيدملا نع ةيقيرغالا ةنيدملا زيمي قراف

 دقف « ىرصملا نطاوملا نع ىقيرغالا نطاوملاو
 كرتشيو ندم ىف شيعب هنأ ىري ىقيرغالا ناك
 ىرصملا امأ « اهيلا ىمتني ىتلا ةعامجلا مكح ىف

 اوناك هرظن ىف مهناف نييقرشلا نم هريسغو
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 عاستا ناك امهم هنأل ىرق ىف الا نوشيعب ال

 ندملا نطاوملا هذه ترواج امهمو مهنطاوم
 عاونأ نم عون ىأب عتمتت مل اهناف ةيقيرغالا
 دفوم مكاح ىأل عضخت تناك امناو لالقتسالا

 ءاسشنا ناك اذاو . ةيزكرملا ةطلسلا لبق نم

 ريثأت ىأ ىلا دؤي مل رصم ىف ةيقيرغالا ندملا

 ندملا هذه ملظن ناف ةيرصملا ندملا مظن ىف

 ىلا اهدوجول ةجيتت رثآنت مل كلذك ةيقيرغالا

 رصم ندم نا لبق اذاو . ةيرصملا ندملا بناج

 نكمي هناف ةدايس تاذ الود نكت مل ةضرغالا

 اهب تدرفتا ةصاخ نكي مل كلذ نأب درلا
 ةفاك نآش اضيأ ناك دقف ةيقيرغالا رصم ندم

 ىتلا كلامملا ىف تماق ىتلا ةيقيرغالا ندملا

 . ةينودقملا ةيروطارسالا ضاقنأ ىلع تئشنأ

 رصم ىف ةيشرغالا ندملا ءاشنا ناك دقو

 ةركفلاب اوعبشت قيرغالا نأل « ايرورض ارمأ
 مهتايحل ةيساسألا ةئيبلا ىه ةنيدملا نأب ةلئاقلا

 ىذلا هيحولا ىعيبطلا ماظنلاو « ةماعلا

 « رارحألا لاجرلا هفتك ىف شيعي نأ عيطتسي

 اهينطاومل لفكت تناك ةرحلا ةئيدملا مظن نأل
 ممل حيبتو لمعلاو ىأرلاو لوقلا ةيرح
 نم مهل رفوتو اهنوئش ةفد ةرادا ىف ةكراسملا

 مرتحي ناسناب قيلخ وه ام ةايحلا بابسأ
 نا بحعالف . هتايحب عاتمتسالاب ريدجو هسمن

 امثيح مهسفتأل ةنيدم نوئشني قيرغالا ناك
 . مهل امئاد ارقتسم هوذختاو ناكم ىف اولزن

 ةيردنكسالا ١

 نا نيقي نع فرعت ةنيدم لوأ ىهو

 لعلو . هتلمح لالخ ىف اهأشنأ دق ردنكسالا

 ءارو نم ىخون دق نوكي نأ ردنكسالا

 اهنحأ : فادهأ ةثالث ةيردنكسالا دسقت

 عاعشال اردصم نوكت ةيقيرغا ةنيدم ءاشنا

 اهيناثو ؛ رصم عوبر نيب ةيقرغالا ةراضحلا

 ىراجتلا ملاعلا ف روص ةنيدملا هذه فلخت نأ

 عم اهتاقالع دايدزا مغرب رصم نا اميس الو
 اهل نكي مل ادرطم ادايدزا ىشرغالا ملاعلا

 ءانيم طسوتملا ضيبألا رحبلا ءىطاوش ىلع

 معدت ةيرحب ةدعاق ةماقا اهثلاثو اهب ريدج

 ضيبألا رحبلا قرشو ةحبا رحب ىلع هترطيس
 . طسوتملا

 فنم فى هرقم لوألا سويملطب لعج دقو
 ىلع «1؟ ماع ىف هراصتنا دعب « نأيطا نأ ىلا
 نع عافدلا ىلع هتردق ىلا ؛« سويرتميد

 هرقم لقن دئدنعو . ةلامشلا رصم ءىطاوش

 كلذ ذنم تحبصأ ىتلا ةيردنكسالا ىلا

 . ناعرسو . رصم ةمصاعو طالبلا رقم تقولا

 ىف ةيقرغا ةنيدم ربكأ ةيردنكسالا تدغ ام
 ةيقيرغالا ندملا ربكأ اهعاستا ىف قوفنت ملاعلا

 مصاوع ةعيلط ىف كلذك تدغو « ةميدقلا

 ناكمب ةظفتحم تاظو ةيقيرغالا ةراضحلا

 لبق ىناثلاو ثلاثلا نينرقلا لاوط ةرادصلا

 نينرقلا نيذه ةراضح نأ دح ىلا داليملا

 اذاو . « ةيردنكسالا ةراضح » مساب تفرثع

 نأ نكمي ال هنع تايرفحلا تفشك ام ناك

 ىف ةنيدملا هذه هيلع تناك ام ةقيقح روصي

 ةئيدملا ملاسعم رثكأ نأل « رهازلا اهرصع



 ةنيدملا ىنابم تحت ارومطم لازي ال ةميدقلا
 هبتك امم نيبنت نأ عيطتسن انئاف ةثيدحلا

 اهنوربتحي اوناك مهنا ثلاثلا نرقلأ ءارعش

 معن لك رفاوتت ثيح ملاعلا ىف ةنيدم ملظعأ
 امب دهشتسن نأ انيسحو . اهجهايمو ةايحلا
 ناسل ىلع 031353::55 سادنوريه هدروأ

 اهنع لحر ةباش ىلا ثدحتت زوجع ةأرما
 تضقنا دقل » : ةيردنكسالا ىلا اهجوز

 ةكدهلتذو سردنام رفاس ذنم روهش ةرشع

 . ةدحاو ةملك كيلا لسرب مل هنكل رصم ىلا

 عسبنم نم لهتتاو كاسن دق هنأ ف كشالو

 ( ةيرددكسالا دصقي ) ! رصم ! رخآ رورس

 ( ىونيسرا ) ةهلالا دبعم دجوي ثيح كانه

 : رخآ ناكم ىأ ىف هدوجو نكس ءىث لكو

 جهابمو ةمظعو ةحارو دجمو بعالمو ءارث

 رادو ميرك كلمو نابشو بهذو ةفسالفو

 نأ نكسي ىتلا ةبيطلا ءايشألا لكو رمخو ملعال
 نهددع ىف نقفي ءاسنو « سفنلا اهيلا قونت
 نمكتحا ىئاللا تاهلالا نهلامج ىف نعراضيو

 . © سراب ىلا

 قاتلا رانا دق ردتكتسنالا نأ ىدننو
 نع هدعيل ةيردنكسالا هيلع تديش ىذلا
 ةلوهسو « ىبوناكلا ليئلا عرف بساور

 طويرم ةريحب برقو هيلا برشلا هايم لوصو
 ةريسحبلا تناك دقف « هنم سوراف ةريزجو

 اهطبري ءانيم ةنيدملل ءىيهتو لينلاب لصنت
 ةريزجلا نم رسج ديب هنأ امك « دالبلا ةيلخادب

 ىلع نآفرم ةنيدملل حبصي ءىطاشلا ىلا

 <« ىبرغلا ءاثيملاو ريبكلا ءانيملا امه « رحبلا

 .حيرلا بوبهل اعبت مهيأ مادختسا نكمي ناكو

 سدنهملا ةيردتكسالا طيطخت عضو دقو

 دعاوق ثدحأل اقفو ستاركوند ىسدورلا

 ةلطتسم ةنيدملا تناكو . ندملا طيطخت نف

 ةاذاحم ى ناليوطلا اهاناج دب لكشلا

 ةيحان نم طويرم ةريحبو ةيحان نم رحبلا
 عطاقتت عراوش ةنيدملا قشت تناكو . ىرخأ

 ماع هوب ةيزاوم اضعب اهضعب عم ايدومع

 دتمب امهدحأ ناكو ؛ اهيف نييسيئرلا نيعراشنل

 ىقرشلا لامشلا ىف ( ريق وبأ ) بوناك باب نم

 امأ . ىبرلا بونجلا ىف برغلا باب ىلا
 دنع سمشلا باب نم ىرجي ناكف رخآلا

 باب ىلا ىقرشلا بونجلا ىف طويرم ةريحب
 ءىشنأ ىذلا مويداتساتيهلا رسج ىقرش رمقلا

 . ربلاب سوراق ةريزج طبرل

 ءامحأ ةسمخ نم فلأتت ةنيدملا تناك دقو

 فورح نم فرح مسا اهتم لك ىلع قلطأ

 مهأ ناكو . ىلوألا ةسمخلا ةيقيرغالا ءاجهلا

 ةيكلملا روصقلا ىح وه اعيمج ءايحألا هذه

 اببرقت اهثلث وأ ةنيدملا ةحاسم عير لغشي ناكو

 عراس ىتح دتميو ريبكلا ءانيملا ىلع لطيو
 دقف « ةمصاعلا ملاعم مهأ ىوتحيو بوناك

 ملعلا رادو ةيكلملا روصقلا هيف دجوت تناك
 نفادمو ةيكحملاو مويزانميجلاو ةبتكملاو
 رامضم امأ . ةملاطبلاو ربكألا ردنكسالا



 ناعش اناك امهئاف باعلألا ةحاسو ليخلا قابس
 « ةيقرشلا ةيحانلا ىف امهلوأ ء ةئيدملا فارطأ ىف

 ىح ف « ةيبرفلا ةيبونجلا ةيحانلا ىف امهيناثو
 . مويباريسلا ديعم ميقأ ثيح سيتوكار

 ىلعو ةيكلملا روصقلا ىح ةهجاوم ىفو

 ةرانم تديش سوراف ةريزج ىقرش ةرخص
 ىدحا تناك ىتلا ةروهشملا ةيردنكسالا

 ملاعم راثدنا مغربو . ميدقلا ملاعلا بئاجع

 لضفب هلاق نورق ةدع ذنم خماشلا ءانيلا اذه

 نوكت نأ عيطتسن ةثيدحلا ثاحبألا جئئاتت
 . ةراملا هذه نع ةمات نوكت نأ داكت ةركف

 رسج ةرانملا ةرخصب ةريزجلا طيري ناك دقلو

 ةتس ىلع موقيو اديور اديور عفتري لئام

 ديشو .ابيرقت ارتم 58 هلوط غلبيو اسوق رشع
 نم هتامحل ع ةرانملا نم لوألا مسقلا لوح

 طيحي ناك هنا ودبي مخض روس «رحبلا نايغط

 فرعي ال زيرفا جراخلا نم هبناوج لكب
 تميقأ روسلا اذه لخاد طسولا ىو . هضرع

 ماسقأ ةثالث نم فلأتت تناكو « اهسفن ةراثملا

 يعابر لوألا مسقلا ناكو . حابصملا اهولعي

 . لكشلا ىناوطسا ثلاثلاو ىنامث ىناثلاو

 ةدمعأ ةينامث نم نوكتتي ناك هتاف حابصملا امأ

 هعافترا غلبي لاثمت اهيلع ميقأ ةبق اهيطغت

 لاشمت ناك هنأ حجري ؛ اببرقت راتمأ ةينامث
 نم ةرانملا تينب دقو . راحبلا هلا نوديسوب

 رمرملا نم ةتوحنم تاحولب تفرخزو رجحلا
 . زنوربلاو

 لوأ وه ىسيطارقنلا سيئمويلك ناك اذاو

 ناك هناف ةيردتكسالا دييشت ىف أدب نم
 كلذ ىف بيصن ربكأ ىناثلاو لوألا سويملطبل
 تناك ىناثلا سويملطب دهع ىف هنآ ودبيل ىتح

 ىتلا رهالنملا مهأ تامكتتسا دق ةنيدملا

 عمو . نامورلاو ةملاطبلا رصع ىف اهب ترهتشا

 ىف اومهسأ دق ابيرقت ةملاطبلا لك ناف كلذ

 . ةيردنكسالا ليمجت

 ' رجف ذنم ةيردنكسالا ناكس فلآتي, ملو
 نأ ذا « طقف نينودقملاو قيرغالا نم اهخيرات

 بسكلا بابسأ نم اهيف رفاوت امب ةنيدملا هذه
 ةملاطيلا ةمصاع اهفصوب ةدغرلا ةحيهبلا ةايحلاو

 اهيلا تيذج اريبك ايعانص ازكرمو امهم ارغثو
 اطيلخ اعيرس اهناكس ادغو جف لك نم سانلا
 نوبارتسا لعج امم ممألا فلتخم نم ابيحع
 « ماع نازح » اهنأب اهفصب

 نم ةيردتكسالا ناكسي رم ام عبتت ريسعلا
 لقألا ىلع مزجلا نكمي هناف تاروطت

 تايلاج ةعومجم اوناك مهنا امهدحأ : نيرمأب

 نم ردقب اهضعب عتمتس ةفلتخم سانجأ نم
 ادح ام وه اذه لعلو . ىتاذلا لالقتسالا

 ةيردنكسالا نأب لوقلا ىلا نوليف فوسليفلاب
 رسمألاو « «© ةدحاو ةندم لخاد ندم ةدع

 نم ناك اذاو .

 ىتأت تاقبط امئاد نومسقني اوناك مهنا رخآلا

 فلاتت تناكو « نينطاوملا ةقبط : اهتمدقم ىف

 اهمظعأو ةيقيرغالا رسألا مدقأ دارفأ نم

 ةنطاوملا قوقحب نوعتمتي اوناكو « انأش

 ندملا رثكأ ىف لاحلا تناك ام لثمو . ةلماك

 لئابق نومسقني نونطاوملا ناك ةيقيرغالا
 . تادحوو ءايحأو

 مسا انى اسس



 ةيردتكسسالا روصت ىهو « ةيردنكسالا فحتمىف نآلاو اتلدلا ىق تدجو ءاسفيسفل هلا نم ةحول

 اهسأر نيزتو ةيبرح ةءابع ىدترت ةديس لكش ىفةيردنكسالا تروص دقو . راحيلا ةديس اهفصوب

 ٠ ةتيفس رخؤمةنيز ىرسيلا اهدي ىف كسمتو ىرحب جاتب



 ةملاطبلا دهع ىف هنأ مويلا دمئاسلا ىأرلاو

 ىروشلل سلجم نينطاوملا ةقبطل ناك لئاوألا
 ق هنآ ودب نكل « ةيمعش ةيعمجو 800غ

 ناتاه تيغلأ رخاوألا ةملاطبلا دحأ دهع

 رهاظم مهأ نم ناربتعت اتاك ناتللا ناتمظنملا

 تناك الو . ةيشرغالا ندملا ىف ةماعلا ةايحلا

 ناكو ىتاذلا اهلالقتساب عتمتت ةيردنكسالا

 دوحجو امتح عبتتسم ىساسملا لالقتسالا

 ةيردتكسالل تناك هناف « ىئاضق لالقتسا

 ةندم ةيردنكسالا فصونو. ةلقتسم مكاحم

 نيذلا نو يلحملا اهماكح اهل ناك ةلقتسم

 . . نينطاوملا ةقبط دارفأ مهبختني

 سيطارقن - ؟

 ةيشرغالا ةندملا كلت + سيطارقت امأ

 لوألا كيتمسبا دهع ق تسسأت ىتلا ةميدقلا

 ىجراخلا اهرهظم ىف هيشلا ةديدش تناك اهنأف

 تويب نم فلأتت تناك دقف . ىرصم دلب ىأب

 نم ةدقعم ةكبش باوج ىلع نبللا نم ةينبم
 لسشم سيطارقن نكل . ةقزألاو عراوشلا
 نع فلتخت تناك سيميل وطب و ةبردنكسالا

 ةيسايسلا ةيحانلا نم انيب افالتخا ةيرصملا ندملا

 ةطلسلل عضخت مل ةيقيرغالا رصم ندم نأ ذا

 لقتسملا اهنابك اهنم ةنيدم لكل ناو « ةيلحملا

 اقوقح اهينطاومل لفكت ىذلا اهروتسدو

 مكح ىف كارتسنالا نم مهنكمت ةيسايس

 ةيزكرملا ةطلسلا دادبتسا نم دحتو مهتتيدم

 دق سيطارفت نأ ىلا نئارقلا ريشتو. اهيلثممو

 اهف صوب اهمظنب ةملطبلا رصع ىف تظفتتحا

 نأ داقتعالا دوسو . ةرح ةيقرغا ةنيدم

 ةاهقةاذه ايليسم روتسد هيش ناك اهروتسد

 ايعيبط ناك دقو . ىطارقتسرأ سلجمب زاتميو

 دعب ةيراجتلا سيطارقت ةيمهأ لءاضتت نأ
 ةيرثألا اهتافلخم نكل ةيردنكسالا سيسأت

 رصع ى ةرهدزم لازت ال تناك اهنأ ىلع لدت

 اهتفاقثب كلذك هيف تظفتحا ىذلا ةملاطبلا

 بدألا لاجر زربأ نم اددع تصحنأو ةيقيرغالا

 . ىقيرغالا
 سيميلوطب ب ؟

 سويملطب اهأشأ ىتلا سيميلوطب امأ

 ديعسصلا ىصاقأ ىف ليتلا ىبرغ لوألا

 ادهم نوكتل ( ميمخأ نم برقلاب ةاشنلا )
 ازكرمو ىلبقلا هجولا ىف ةيقيرغالا ةراضحلل

 « ةببط ةميدقلا ةيرصملا ةمصاعلا ذوفت ةمواقمل

 انيلع رذعتي هنأ دح ىلا نمزلا اهيلع اع دقف

 سيطارقت هبشت تناك اذا مزصحلا

 نأ حجرألا ناك ناو « ةيردنكسالا وأ

 نم اوذسختا لوألا سويملطب ىسدنهم

 دييسشت ىف هنوذتحي اجذومن ةيردنكسالا

 . سيميلوطب
 نأ ىف كشلا ىلا اليبس قئاثولإ عدت الو

 ةيروتسدلا مظنلا لكب معنت تناك سيميل وطب

 امل ناك دقف « ةيقيرغالا ندملا ىف ةفولأملا

 مكاحمو ةيبعش ةيعبجو ىروسش سلجم
 ناكو . نينطاوملا ةئيه مهبختتن ماكحو ةلقتسم

 تادحوو ءايحأو لئابق نومسقنب نونطاوملا
 مهدالب ىف هب نوعتمتن. اوناك ام مهيدل رفاونيو

 . حراسملاو دهاعملاو دياعملا نم ةيلصألا

 ل



 ةيلحملا ةطلسلا  انلاث

 ميسقت ماظن ةنعارفلا نع ةملاطبلا دخأ

 ىداوو اتلدلا اومسقف + تايريدم ىلا دالبلا

 تصصخ ىتلا قطانملا ادع اميف - ليتنلا

 لك ناك « تايريدم ىلا  ةيقيرغالا ندملل
 ىرخألا نع ةلصفتم ةيرادا ةدحو فلؤي اهنم

 ليصافتلا ىف تاليدعتلا نم ةملاطبلا ثدحتساو

 ماظنلا اذه قيبطت نسح مهل نمضي ام

 ةلثمأ نمو . ةمات ةرطيس دالبلا ىلع ةرطيسلاو

 لك مكحي ناك ىنودقملا حتتفلا ىتح هنا كلذ

 اوثلي مل ةملاطبلا نكل 3[ههمدع ريدم ةيريدم

 رطيسي ةيركسع ةقطنم ةيريدم لك اوربتعا نأ
 ناك املو . ريدمو ىبنجأ 5265م5 دئاق اهيلع

 نوكش ىلع فارشالا دئاقلا صاصتخا نم

 حبصأ دقف « اعيمج ةنيدملاو ةيركسعلا ةقطنملا

 ىتح هتيمهأ تلءاضتو دئاقلل اسوءرم ريدملا

 بيصن داليملا لبق ىناثلا نرقلا ىف هل دعي مل
 . ةرادالا ىف

 ددع ىلا مسقنت ةيريدم لك تناكو

 ناكامكو . مممأ ميلاقألا نم توافتم

 ميلقا لكل ناك كلذك اهتمصاع ةيريدم لكل

 ميلقا لك ناكو « هترادا زكرنت ثيح ةمصاع

 ناك « كهصهذ ىرقلا نم ددع ىلا مسقنب

 ولثممو عمزو 63065 ىرادالا اهمكاح اهنم لكل

 نوئش ةرادا ىف كرتش ناكو . ةيلاملا ةرادالا

 ىف نوفرعي اوناك اهخويش نم ةعامج ةيرقلا
 مساب دالبملا لبق ىناثلاو ثلاثلا نيئرقلا لالخ

 . كلملا ىعرازم خويش وأ نيعرازملا خويش

 مويفلا ةيريدم. نأ الوأ ةظحالملاب ردحيو'

 اهصتخا دق « قيرغالا نم اهناكس اثلث ناكو

 « تايريدملا ىقاب اهفرسمت مل مظنب ةملاطبلا

 ىلع معتم ماسقأ ةثالث مسقنت تناك ذا

 ىلاوحو . ستاتسيبا اهنم مسق لك سأر
 ىلا ماسقألا تمسق ثلاثلا نرقلا فصتنم

 : ميلاقأ ىلا تايخرامونلاو « تايخرامون

 ةدتمملا ةقطنملا نا ايناثو . ىرق ىلا ميلاقألاو

 سيلوبومره ةيريدمل ةيبونجلا دودحلا نم
 ء ةيبط ةقطتم مساب فرعت تناك ناوسأ ىتح

 تعضو سماخلا سويملطب دهع ذنم اهنأو

 نع الضف كلذو « ماع مكاح ةطلس تحت
 اهترادا تدنسأ تايبريدم ةدع ىلا اهميسقت

 ىلع هبئان مهتم لكل ناك داوقلا نم ددع ىلا

 . هصاصتخا ةرئاد ىف عقت ةيريدم لك سأر

 دح ىلا بهذ سماخلا سويملطب نا « اثلاثو

 ببسي رصم ميلاقأ لك ىلع ماع مكاح ةماقا

 هءاظنلا درمو . بارطضا نم دالبلا داس ام

 تديزو ةبيط ةقطنم هب تدرفنا ىذلا ىرادالا

 ةيموقلا تاروثلا ىلا طباوضلاو دويقلا هيف

 رخاوألا ةملطبلا دهع ىلع اهبيهل علدنا ىتلا

 . اهلفاعم مهأ ةبيط ةنيدم تناكو

 ةلاطبلا تاوق  اعبار

 شيجلا-١

 ةيروطاربما نم اءزَج تناك رصم نأ انفرع
 « هتافو دعب هداوق اهمستقا ىتلا ردنكسالا

 مهناطلس طسب اودارأ داوقلا ءال وه ضعب نأو

 كلت اوثعبيل ىرسخألا تايالولا ىلع



 سويملطب نأو « ديدج نم ةيروطاربمالا
 ةلود ءانبو رصمب لالقتسالا دشنب ناك لوألا

 لهاعلا اذه ىأر كلذلو . اهيف ةينغ ةيوق

 هناتكمي نييوق لوطسأو شيج نيوكت ةرورض
 قيقحت نمو هتك لمم ضايح نع دوذلا نم

 . ةيجراخلا هفادهآ

 ىتلا تاوقلا نم سويملطب ذختا دقو

 ءانبل ةاون رصم ىف اهكرت دق ردنكسالا ناك

 فرعن ال انك اذاو . مظعأو كلذ نم ربكأ تاوق

 ىلع فرعن انناف ىملطبلا شيجلا نيوكت ةيفيك
 نم فلأتي ناك هنيوكت من ام دعب هنا لقألا

 ةيماظتلا قرفلا : ىهو ةيسيئكر تائف ثالث

 ريضتو . ةيرصملا قرفلاو ةقزترملا قرفلاو

 ةيماظنلا قرفلا دارفأ رثكأ نأ ىلا نئئارقلا

 ةريزح هبش ءاحنأ فلتخم نم نودنحب اوناك

 هده ناق كلذ عمو . ةحبا رحب رزجو ناقلبلا

 امنا ببسي ةينودقم ىعدتت تناك قرفلا
 زازتعا بيسيو كلذك لصألا ىف تناك

 نا اميس الو : ىنودقملا مهلصأب ةملاطبلا

 كلملا شيج ءىش لك لبق ربتعي ناك شيجلا
 قرفلا نأ ىلع قئاثولا لدتو . سوسلطب

 ناسرفلا قرف امهو نيمسق تناك ةيماظنلا

 تناك ناسرفلا قرف نأ ىلعو ؛ ةاشملا قرفو

 . ةيناثلا نم ةناكم عفرأ امهالوأ : نيتبترم

 « ماقرألاب زيمت ىلوألا ةبترملا قرف تناك دقو
 بسحب زيمت تناك اهناف ةيناثلا ةمترملا قرف امأ

 ةيماظنلا ةاشملا قرف تناكو . اهدارفأ ةيسنج

 قرف نم ةبترم لقأ ربتعتو ماقرألاب زيمت

 ىلا شيجلا بلق نتوكتو ةيماظنلا ناسرفلا
 . م . ق 5١1 ماع ىف حفر ةكرعم لبق !م

 شويج ىف ةقزترملا قرفلا تناكو
 ةئفلا امأ . نيتيسيئر نيتئف هئافلخو ردنكسالا

 تناك ىتلا ةيموقلا قرفلا كلت لمشتف ىلؤألا

 اهسبالمب هيلا مضنت ىذلا شيحلا ف ظفتحت
 شيجلا كلذ ىف جمدتو ةيموقلا اهتحلسأو

 . هب ترهتشا ىذلا حالسلا عون ببسي

 ةفيفخ ةاثم قرف نوكت ةئفلا هذه تناكو

 انايحآو اهحالس مساب انايحأ فرعتو ةدعلا

 امأ . اعم نيمسالاب انايحأو اهتيسنج مساب

 كنئلوأ نم نوكنت تناك اهناف ةيناثلا ةئفلا

 طابض مهدنجي ناك نيذلا ةقزترملا دونجلا
 قاوسآ نم امأو مهينطاوم نيب نم اما ةقزترم

 ناكو . ىقيرغالا ملاعلا ىف ةفورعملا دونجلا

 ةاثم ةئفلا هذمه دونج مادختسا نكمي

 ةقزترملا دو صسحلا ناك اذاو . اناسرف و“

 ةلمحب مايقلا ىلع الا لصألا ىف نودقاعتي ال
 حبصأ ودس اميف هناف نيعم ودع دض ةدحاو

 ىف ةيئاد اقرف نونوكي ةقزترملا دونجلا ضعب
 . ةملاطبلا ةمدخ

 ذدخأو رصم ىلع سويملطب دقو نيحو

 دجوت لازت ال تناك هتكلمم حرص اهيف ديش

 . نييرصملا نيبراحملا نم ةيثارولا ةقبطلا كلت
 ىسفانم ةرما تحت تناك ئرخأ ةيحان نمو

 ةريسخ نم ةفلؤم ليطاسأو شويج ةملاطبلا
 « نيرغالاو نيينودقملا ىنعأو رصعلا دونج

 هلافلخو ردتكسالا تالسمح تتبثأ نيذلا



 فنم لالطأ نيب اهيلع رثع ٠ ةينودقملا تاذوخلل ىريجلا رجحلا نه ناجذومن
 ٠ ةريثك ةلثئامم جذامن تدجو ثيح ( ةنيعر تيه )

 ةفرخزلا ليصافت ظحال ٠ ايلعلا ةروصلاىف راسيلا ىلا دجوت ىتلا ةذوخلا نم ءزج



 اذامف . سرفلاك نيزاتمم نيب راحم ىلع مهقوفت

 ةثالثلا ةملاطبلا نأ ىف كش ال + ةملاطبلا لعف

 نيوكت ىف دح ىصقأ ىلا اودمتعا لئاوألا

 ىف مهتقثل قيرغالاو نيينودقملا ىلع مهشويج
 ثويرصملا صلخي الآ نم مهفوخلو « مهتيافك

 ةمه ضاهنتسا مدع ىف مهتبغرلو « مهل ةعاطلا
 شيحلاق « ةيموقلا مهحور شاعناو نييرصملا

 «© ضبانلا ةمألا بلق رصع لك قو ةلود لك ىف

 نوشخب اوناك ةملاطيلا كئلوأ ْنأ نم دبال نكل

 كلذو « ةيلك نيبرصملا دونحلا رمأ لافغا اضيأ

 ىف رمذتلا حور دونجلا كئلوأ رشنب اليكل
 هذه لئاوألا ةملاطبلا لح فيكف . دالبلا
 مل لئاوألا ةثالثلا ةملاطبلا نأ نيبي + ةلكشملا

 اوسناك مهنكل ةيرصملا قرسفلا اوحرسي
 ىلا نودهعي لب لاتقلا ىف اهيلع نودمتعي ال

 لامعألا نم كلذ هيشأ امو لقتلا لامعأب اهضعب

 ةحلسألاب رخآلا اهضعب نوحلسيو ةيوناثلا
 ادادعتسا ةقيتعلا ةيرصملا اهتحلسأب وأ ةفيفخلا

 ىلا « ىوصقلا ةرورغلا ةلاح ىف ءىراوطلل

 ىف ةريطخ ةمزأ عبارلا سويملطب تددهت نأ

 « قيرغالا دالب ىف لاجرلا نيعم هيف بضن تقو
 ناك نيذلا باجألا دونجلا ددع هيف صقو

 رطسضاف « رصم ىف مهولزنأ دق ةملاطبلا

 ىلا « ةمزألا هذه ةهجاومل « عبارلا سويملطب

 قيرغالا لثم مهحيلستو نيبرصملا بيردت

 . مهنم شيجلا بلق نيوكتو نيينودقملاو

 سويملطي هلعف ام نأب سويبيلوي انثدحيو
 رضاحلا صخب, اميف ابئاص المع ناك عبارلا
 . لبقتسملا ددهتت ةريطخ ةعدب ناك هنكل

 ةعدب هنأب عبارلا سويملطب لمع فصوو
 نم دحأ كلذ ىلا هقبسي مل هنأ ىلع لدي

 وه ةعدبلا هذه ىف نماكلا رطخلاو . ةملاطبلا
 باق ىلع حفر ةكرعم ىف نييرصملا راصتنا نا

 قيرسغالا نم فلؤملا سوخويطنأ سشيج

 ىف نماكلا ةينطولا حور لعشآ نيينودقملاو
 مهسسفأب ةقثلا مهيلا داعأو نييرصملا رودص

 . ةملاطبلا ىلع نيرئاث اوضفتتاف
 بلص قى اوجمدأ دق نويرصملا ناك اذاو

 اوناك مهناف عبارلا سويملطب دهع ىلع شيجلا

 نونوكت اورمثساو مهب ةلقتسم اقرف نوفلؤي
 ةرسأ ةباهت ىتح شيحلا نم القتسم اءزج

 تاروث نأ نم دبالو . ودبي اميف ةملاطبلا

 ءالؤه تلعج دق رخاوألا ةملاطبلا ىلع نيبرصملا
 « عبارلا سويملطي ةعدب ىلع نوفسأب ةملاطبلا

 ىف نييرصملا ىلع ةيناث اودمتعي مل مهنأل كلذو
 ىلع اوأرجي مل مهنكل « شيجلا بلق نيوكت
 . شبجلا نم نييرصملا جارخا

 لوطسالا - "<

 ةيروطاربما اونب دق لئاوألا ةملاطبلا ناك امل

 ةيرحب تاراصتنتا اوزرحأو ةعساو ةيرحب
 مهل ناك هنأ ىف كشلا ىلا ليبس الف « ةريبك

 اسنيدل تسيل نكل « ىوق ىرحب لوطسأ
 لوطسألا اذه نيوكت ةيقيك نغ تامولعم
 . ةفلتخملا دوهعلا ىف هتوق نع الو

 نيب قرفت نأ بجيب لاح لك ىلعو
 رصنع : امهو لوطسألا لاجر نم نيرصنع
 ةراحب نا ثيحو . نيبراحملا رصنعو نيفذجملا
 ىندأ نم نوملأت اوناك ةميدقلا ليطاسألا

 نييرصملا اوعضو ةملاطبلا ناو ؛ ناكسسلا تاقبط
 ةراحب نأ نم دبالف « كردلا لفقسأ ىف

 نيبرصملا نم نوفلأتي اوناك ىملطبلا لوطسألا

 ةملاطبلا ناك املو . قئاثولا هدكؤت ام وه اذهو

 ىلع مهدامتعا لج اوعضو دق لئاوألا

 ةيربلا مهتاوق نيوكت ى قيرغالاو نيينودقملا
 نيوكت ىف هسقت ءىثلا اولمف مهنأ نم دبالف



 كلوا دمتعي الأ لقعي ال ذا « ةيرحبلا مهتاوق
 ةيربلا مهتاوق نيوكم ىف نييرصملا ىلع ةملاطبلا
 . ةيرحبلا مهتاوق نيوكت ىف مهيلع نودمتعي مث
 بلص ق نييرصملا ةملاطبلا جمدأ امدنعو

 دعب ال : عبارلا سويملطب دهع ذنم شيحلا
 عمو . لوطسألا ىف اضيأ كلذ اولعف مهنأ

 «شيحلا ىف لاحلا ناك امك هنأ دقتعن انناف كلذ

 مهعفرأو نييرحبلا ةملاطبلا دونج رثكأ ناك
 نم ؛ عبارلا سويملطب دهع دعب ىتح « اماقم

 . مهتلكاش ىلع نمو قيرغالا

 ةطرشلا - +

 شيجلاب نولصتب ةطرشلا لاجر ناكو
 ناك ثلاثلا نرقلا ذنم هنأ ذا « اًقيثو الاصتا

 « نويرصم نوبراحم ةطرشلا لاجر نيب دجوب

 ةطرشلا ناسجر ناك ىناثلا نرقلا ذنمو

 . ةيراحملا تاوقلا نيوكت ىف نومهاس

 ءاع هجوب ةطرشلا لاجر ميسسفت نكمبو
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 كئلوأ « الوأ : ىهو « ةيسيئر تائف ثالث

 مزاللا مارتحالا نامض مهتمهم تناك نيذلا

 .رمألا ىضذقا اذا مهنع عافدلاو نيفظوملا رابكل

 . ةملكلا ىناعم قدأب ةطرشلا لاجر « ايناثو

 بعصي ةفلتخم ماهم اهدارفأ موه ةئف اثلاثو

 طايضلا ناك ثلاثلا نرقلا ىف هنأ ودبيو

 مث « قيرغالا نم اماقم ةطرشلا لاجر عفرأو
 امأ . نييرصملل اجيردت مهفوفص تحسفأ

 بلاغلا ق اوناك مهناف نويداعلا ةطرشلا لاجر

 لاجر ناكو « ثلاثلا نرقلا ذنم نييرصملا نم

 ةعضاوتم تاعاطقا ذدوحنمي نوبرصملا ةطرشلا

 مهناق نييرصملا ريغ امأ ء« رمألا ةيادب ذنم

 ىقمب هنأ ودبي نكل « تابترم نوحتمي اوناك

 لاخيرلا ةئاعاطقا متم ماظن منج دخلا نمزلا
 اوناكأ ءاوس « اعيمج مهلمش ىتح ةطرشلا

 . نييرصم ريغ مأ نييرصم
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 ٠ سوليدىف سوزين ويد لزنم رادج ىف صخش اهططخ ثالث نفس ى
 رخاوأ ىف هجيا رحب بابع رخمتا تناك امم ةيقيرحغلا ةيبرح ةنيفس لثمت ةروصلاو

 ٠ ىتسنيليهلا رصعلا

 مس الاب سس



 ةينيدلا :ةملاطبلا ةسايس - كلاثلا لصفلا

 نوربتعب ةملاطبلا ناك فيك انفرع دقت

 ىكل نكل « حتفلا قحب رصم ةداس مهسفنأ

 اوأر ةخسار مهتدايسو امئاد مهناطلس نوكي

 كولملا قح ىلع كلذك مهمكح اوميقي نأ

 ةينيدلا تادقتعملا اومرتحي نأو « ىملالا

 ناك كلذلو « مهاياعر ةفاك نيب ةدئاسلا

 ةسايسم هب فصنت ام زربأ ىنيدلا حماستلا

 . ماع هجوب ةينيدلا ةملاطبلا

 نويرصملاو ةملاطبلا  الوأ

 ةنعارفلا تافص ذاختا ١

 بهاو نوعرف نوريتعي نويرصملا ناك امل
 قلطملا ديسلاو ضرألا كلامو ةايحلاو مهنلا

 ةلاصاو ةنطفلا نم ناك دقف « اهيلهأ ىلع

 « ةنعارملا تافص ةملاطبلا ذخت نأ ىأرلا

 ةلماشلا مهتاطلسو ةييظعلا مهتناكمب اوعتمتيل

 اوغبصتو نيبرصملا ءالو اويسكيو « ةقلطملا

 اميس الو « مهرظن ى ةيعرش ةغبصب مهزكرم
 هسفن مسر دق ناك ربكألا ردنكسالا نأ

 باقلألا نم ةثالث لمحو « فنم ىف انوعرف

 ذنم اهلمح ىلع ةنعارفلا جرد ىتلا ةسمخلا
 ةملاطبلا نأ ىلا نئارقلا ريشتو . نمزلا رباغ

 ىفف « جيردتلاب ةنعارفلا تافص اوذختا

 تبثي ام ةيقيتوميدلاو ةيفيلغوريهلا قئاثولا

 باقلأ ضعب لمح دق لوألا سويملطب نأ
 ىناشلا سويملطب ناو « ةيديلقتلا ةنعارفلا

 . اعيمج باقلألا هذه المح دق كلاثلاو

 ةنهكلا هردصأ ىذلا رارقلا نم صلختسو

 عبارلا سويملطب نأ حفر ةعقوم بقع فنم ىف

 هبشتلا ىف هفالسأ نم دعبأ ىدم ىلا بهذ دق
 باقلأ ةفاك لمحب فتكي مل وهف « ةنعارفلاب

 جهن ىلع اضيأ جوت هنا لب ةيديلقتلا ةنعارفلا
 نم كلم لوأ كلذب ناكف « ءامدقلا ةنعارفلا

 . ةلماك ةنعارفلا تافص ذختا ةملاطبلا كولم

 ةملاطبلا رئاس ىفتقي نأ ايعيبط ناك دقو
 اوناك مهنأل عبارلا سويملطب رثأ نيرخآتملا

 ةالاسم ىلع نولمعيو افاعض اكولم اعيمج

 . نيبرصملا

 ةيرصملا ةنايدلا مارتحإ  ؟

 اورهظب نأ ىف ةحلملا ةملاطبلا ةبغر ءازاو

 نييقيقحلا ةنعارفلا بوث ىف نييرصملا مامأ
 اوحمسو « ايمسر انيد ةيرصملا ةنايدلاب اوفرتعا
 ىكلو . ةميدقلا مهتهلآ ةدابع ةيرحب نييرصملل

 ةيرصملا ةنايدلل مهمارتحاو مهلالجا اوتبشي

 ةهلآلل نيبارقلا ميدقت ىف ةنعارفلا وذح اودح

 ةيراقعو ةيلام تابه دباعملا حمو « ةينطولا

 ءاسشناو « اهيلا نيئجاللا ةيامح قح كلذكو

 « اهتفرخزو اهحالصا وأ لكايهلاو دباعملا



 ىلع كلذكو اهناردج ىلع مهسفنأ ريوصتو
 ةهلا لكش ىف ةنيركلا راجحألاو دوقنلا

 « راخفلا عناص » ةءوبن لثم ةءوبن نا

 باجألا ءالجاو نطولا ريرحت نع ثدحنت ىتلا

 ىنطو نوعرف ةماقاو فنم ىلا ةمصاعلا ةداعاو

 رودص ىف شيحب ناك امع اعيلب اريبعت ربعتل

 ةقيقح انل روصتو لامآلاو مالآلا نم نيبرصملا

 ناو . ددجلا ةتعارفلا ءالؤه وحن مهرعاشم
 هنأ ىلع لدت ىهف ءىش ىلع ةءوبنلا هذه تلد

 مامأ روهظلا ىف دهج نم ةملاطبلا قفتأ امهم
 نيينطولا ةنعارفلا مهفالسأ بوث ىف نييرصملا

 ملو مهيلا نئمطت مل نيرصملا بولق ناف
 ةيردنكسالا ىف رت ملو نييقيقح ةنعارف مهربتعت

 نويرصملا ناك نا بجع الف . دالبلل ةمصاع

 ةماصاع ىف ميقي ىنطو نوعرف ىلا نوقوتي

 هيبصتغم نم نطولا ررحب نأ دعب ةينطو
 . بناجألا

 نيرصملا ةنهكلا نم ةماطبلا فقوم - ؟

 ذنم نولتحي نييرصملا نيدلا لاجر ناك
 ةايح ىف ةريطخ ةيمهأو اعيفر ازكرم ديعب دهع
 مهربتعيو مهباسح كولملا بسحب « دالبلا

 « نييحورلا مهءامعزو مهيدشرم ىلاهألا

 . مهتدارا ىلع َنولزنيو مهحصن ىلا نوعمتسي

 اوذختي نأ ىلع ةملاطبلا ىأر رقتسا كلذ ءازاو

 « دالبلا ىف ةنيكسلاو ءودهلا رشنل ةادأ مهنم

 مهمارتحاو مهلالجا اورهظأ نيح مهناف كلذلو

 لفكي ام مظنلا نم اونتسا ةيرصملا ةنايدلل

 ىتلا لئاسولا مهأ نم ىداملا لماعلا ناك دقو

 ةسواستلا ةعاط ىلع لوصحلل اهيلا ةملاطبلا أجل

 ىلا ديامملا ىضارأ ةرادا اودنسأ مهناف

 ىتلا ةبيرضلا لخد ىلع اولوتساو « ةموكحلا
 موركلا ىعراز نم اهيبجت ديامملا تناك
 دباململا راكتحا اوغلأو « لوقبلاو ةهكافلاو

 نم اوللقي ىكل ناتكلا جسنو تيزلا ىتعانصو
 اهوفكي وأ مهيديأ مهل اوطسبيو ةنهكلا ةوق

 ةنهكلا ىلع قانخلا قيمضت نأ نيسو
 ةملاطيلاب ادح امم راوثلا فوفص ق مهب جز دق

 ىتشب ةنهكلا دو بسك ةلواحم ىلا رخاوألا

 حنملا ديوجت نم ودبي كلذ عمو . لئاسولا
 دحاولا دهعلا ىف لب ةفلتخم دوهع ىف ةنهكلل

 لك دادرتسا ىف اوحلفي مل ةنهكلا نا هسفن

 ناك ىتلا ةقباسلا مهتازايتماو مهقوقح

 هنآل كلذو . اهايا مهوبلس دق لئاوألا ةملاطبلا

 ةادألا تدسفو ةيزكرملا ةطلسلا تفعض امدنع

 ةيزكرملا ةطلسلا تزجع ام اريثك ةيموكحلا

 . اهتارارق فيفنت ىلع نيفظوملا لمح نع

 تناك نيح ذا ؛« مهوحن ةملاطبلا ةسايس ءازا

 ىف نومآ ةنهكو ةملاطبلا نيب ةرتوتم تاقالعلا

 ةملاطيلا نيب ةنسسح تاقالعلا تناك ةبيط

 . فنم ةنهك اميس الو ةنهكلا كئلوأ ىضانمو



 قيرغالاو ةلاطبلا  ايناث

 ةماع ةيقيرغا ةدابع ةملاطبلا ةدابع - ١

 نييرصملا ءالو بسكب ةملاطبلا ىنع امكو

 قيرغالا ءالو بسكي اضيأ اونع مهدوو
 ةملاطبلل نونيدي قيرغالا ناك دقو . مهفطعو

 تناك ال نكل « اهوحنشم ىتلا تازايتمالاب

 تايروهمج ىف اوئشن ارارحأ الاجر مهتيبلاغ

 ىف رصم تناكو « اهمكح ىف كارتشالا اوداتعا

 درسفلا مكح ىلع موقت ةيكلم ةملطبلا دهع
 اذه زكرم ريربتل ةملاطبلا احل دف 6 قلطملا

 ةدابع كولملا ةدابع ءاشنا ىلا قلطملا مكاحلا

 ىري ال ىتح ةلودلا ىف ةماع ةيمسر ةيقيرغا
 كلتب كولملا كئلوأ عتمت ىف ةضاضغ قيرغالا

 . ةقلطملا ةطلسلا

 نم ةدايعلا هذه ءاشنا فنتكي ام مغربو

 عبرأ نيبتن نأ عيطتسن انناف « ضومغلا

 اهاطخ دقق ىلوألا ةوطخلا امأ . تاوطخ

 ردتكسالا ةدابع لعج امدنع لوألا سويملطب

 هل : رصم ىف اماع ايمسر ايقيرغا انيد ربكألا

 ةعيفر ةناكمب عتمتي ىقيرغا وأ ىنودقم نهاك
 ةفاك همساب خررتو ماع لك كلملا هنيعيو

 ءاوس « اهضرعو دالبلا لوط ىف قئاثولا
 ةيرصملا مأ ةيقيرغالا ةغللاب ابوتكم اهنم ناك ام
 مكح ىف ردنكسالا ةفيلخ سويملطب ناك املو

 هلأث دمعي ةتطلس تحبصأ دقق « رصم

 كلذيو « ىهلا ردصم نم ةديتسم ردنكسالا

 . هتكلمم ىف ةلماشلا ةطلسلاب متمتي نأ هل قح

 عضو دق سويملطب ناف كلذ نع الضفو
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 دعب رصم مكاح هيلأت ةنئس وحنلا اذه ىلع

 تبرت ىتلا ةديعبلا راثآلا اوت ىرئسو « هتافو

 . ةنسلا هذه عابتا ىلع

 سويملطب نأ ىلا لئالدلا لك ريشتو
 هذه ىف ةيناثلا ةوطخلا اطح ىذلا وه ىناثلا

 كلملا اذه هلعف ام لوأ ناك دقو . ةدابعلا

 ةهلاألا فاصم ىلا هعفرف « هيبأ ةنئس عبتا هنا

 ناك دقف ةعدب كلذ نكي ملو . هتافو دعب

 اوسسأ نيذلا مهاتوم هيلأت نوفلأب قيرغالا

 سسوي مل لوألا سويملطبو « ةرح اندم
 هنأ ودبيو . ةميظع ةكلسم لب بسحف ةنيدم
 ىناشلا سويملطب مأ ىكينيرب تيفوت امدنع
 . هلؤملا هيبأ عم ةدابعلا ىف اهكرشأ

 ليبسلا لوألا سوسلطي هيلأت دهم دقو

 ةملاطملا ةرسأ سأر هيلأت نأل « هتلالس هيلآنل

 مهب تمس ةيداع ريغ ةفص هتلالس بسكأ

 اريسع نكي ملف ؛ رشثبلا رثاس ىوتسم قوف
 فص ىلا مهسفتأ اوعفري نأ كلذ دعب مهيلع

 نأ نيح ىلع نكل . ةرسألا ذه سسؤم

 ةبترم ىلا اعفار هجوزو لوألا سويملطب
 كولم نم امهتلالس عف“ر امهتافو دعب ةيهولألا
 اهب اوظفتحاو مهتايح ىف ةبترملا هذه ىلا رصم
 كلا ىلا ليبس مويلا دعي ملو . مهتامم دعب

 ىلا هجوزو هسفت عفر ىناثلا سويملطب نأ ىف

 ناتثالا ديثعو امهتايح ءانثأ ىف ةهلّآلا فاصم

 ىوفلدا ) نيوخألا نيهلالا مسساب اعم

 ىف صاخ ديعم امهل ميقأو 80( ءامطمأ

 ردنكسالا ةدابعب اهتدابع تن رثقو ةيردنكسالا
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 سوقط ىلع فرشي ناكف ةماعلا ةيمسرلا

 ذئدنع هبقل حبصأ دحاو نهاك نيتدابعلا

 ؛ © نيوخألا نيهلالاو ردنكسالا نهاك »

 هجوزو لوألا سويملطب ةدابع نأ نيح ىلع
 . ردنكسالا ةدابع عم دعب نرقثت مل ىكينيرب

 ةثلاثلا ةوطخلا ثلاثلا سويملطب اطخ دقو

 ىف نيبوخألا نيهلالا نرق رارمتساب حمس هناف
 كلذلو « امهتافو دعب ردنكسالا عم ةدابعلا

 هجوزو هسمت عفرو هسأ تاوطخ ىقتقا امدنع

 امهتدابع نرق ةهلآلا فاصم ىلا امهتايح ىف
 . ردنكسالاو امهيفلس ةداعب

 كلملا ةدابع اهيف نرقت ىتلا ىلوألا ةرملا ىه

 ةدامعو امهيفلس ةدايعب هجوزو مكاحلا

 ردنكسالا

 نابقتري هجوزو سويملطب لك نا ةدعافقلا

 ىهلا بقل امهيلع ملخي و ناهلؤي شرمعلا

 نرقتو نيهلؤملا ةملاطبلا نم امهريغ نع امهزيمي
 « ردنكسالا ةدابعو امهفالسأ ةدابعب امهتدابع

 تاكلمو كولم بقاعتو نينسلا رم ىلع تأشنف

 امنلنعو . ةهلآلا نم ةديدج ةلسلس ةملاطبلا

 ةملاطبلا ةلسلس نا عبارلا سويملطب ظحال

 ربكألا ردنكسالا عم نونرقي نيذلا نيهلؤملا

 سويملطس أدت ةماعلا ةيمسرلا ةدابعلا ىف

 قح نم ناك هنا نيح ىلع ؛ هجوزو ىناثلا

 « ةمدقملا ىف انوكي نأ هجوزو ةرسألا سسؤم
 ةدابعلا هذه ليوحت ىف ةريخألا ةوطخلا اطخ

 لوألا سويملطب عضوب ةيرسأ ةدابع ىلا
 نيهلؤأملا ةملطبلا ةلسلس سأر ىلع هجوزو
 . ردنكسالا عم ةدابعلا ف نونرقي نيذلا

 هذه تناكف

 ةيقيرغالا ةنايدلا مارتحا  ؟

 نيينودقملا نم مهريغ لثم ةملاطبلا ناك دقو
 مهتفاقث ىف : مهتايح ىحاون لك ىف اقيرغا
 مهنا لب ؛ مهئامسأ ىف ريبك دح ىلاو مهتتايدو

 ءازاو . ةيقيرغالا ةهلآلا ةلالس نم مهتا اوعدا

 ىقيرغالا ىوامسلا مهلصأو ةينيدلا مهفطاوع

 اورهظي نأ ايعيبط ناك « ةيقيرغالا مهميلاعتو

 اهب اوفرتعيو ةيقيرغالا ةنايدلل مهمارتحا
 . مهتلود ىف ةيمسر ةنايد

 عفاد دجوي ناك كلذ لك نع الضفو

 دقق « ةملاطبلا رظن ىف ريبك نزو هل ىسايس

 لاومأ سوءرو لاجر ىلا ةجاح ىف اوناك

 ةيجراخلا مهتاعورشم قيقحتل قيرغالا دالب نم
 بسك مهيلع نيعت ناك كلذلو . ةلخادلاو

 بوث ىف مهمام' اورهظي نأب « قيرغالا فطع
 الملل اوتبث نأو « ةيقيرغالا ةراضحلا ةامح
 فتكي ملف . ةيقيرغالا ةنايدلل مهلالجا عمجأ

 انيد ةيقيرغالا ةتايدلاب فارتعالاب ةملاطبلا

 رهاظم ىتش اهيلع اوغبسأ لب ؛ رصم ىف ايمسر

 اوحتمو « اهتهلأل دياعملا اوديشق ع فطعلا

 ةيرح قيرغالل اوحابأو « اهدباعمل عايضلا
 مم ةقيثو تالص اوماقأو « اهرئاعش ةماقا

 اوتسشن؟و ؛ قيرغالا دالب ىف ةدابعلا زكارم رهشأ
 ةيسشدلا تالفحلا طمن ىلع ةينيد تالفح

 ناك « ةعماجلا ةينيثألا تالفحلا وأ ةيبميلوألا
 ءاحنأ ةفاك نم نورابتملاو ءارعشلا اهيلا جحب

 راع أ انل روصتو . ىقبرغالا ملاعلا

 عراوش ىف بواجنت تناك فيك سوتيركو يث



 تالفحلا هذه ةماقا ءانثأ ىف ةيردنكسالا

 لدتو . ةيقيرغالا تاجهللا فلتخم ءادصا

 ةيردنكسالا ىف اهيلع رثع ىتلا ةيزئانجلا ةينآلا
 نيئوعبملا ضعب ثثج دامر مضت تناكو

 ىف اوفوت مهنا تالفحلا هذه ىلا نييمسرنا

 . ىمسرلا مهبجاو ءادأ ءانثأ ىف ةيردنكسالا

 تالفح تالفخحلا هذه مهأ تناكو

 امأشنأ ىتلا مهاعصت#© اياميلوطبلا

 . هلؤملا هيبأ ىركذل اديلخت ىناثلا سويملطب
 لثم تناك ىتلا تالفحلا هذه نأ لمتحبو

 « تاوئس عبرأ لك ماقت ةيبميلوألا تالفحلا

 .م.2ق الذ ماع ىف ةرم لوأل تميقأ دق

 سويملطب ةافول ةمبارلا ىركذلا ةبسانمب
 هف صو ىذلا ناجرهملا نأ ودسو . لوألا

 ةيسسانتم ناك 0ةلاتععمم5 سونسكيلاك

 . ةرم لوآ لفحلا اذه ءابحا

 عئارلا هفسصو سونسكيلاك أدب دقو

 لكش ىلع تناكو مئالولا ةعاق فصوب

 هتدنمعأ نم ةعبرأ تديش ليطتسم قدارس

 ىف ىرصم زارط ىلع بشخلا نم ةعونصملا
 الام الو ادهج كلملا رخدب علو. ليخنلا لكش

 تقلع دقف « اهنيزتو ةعاقلا هذه ليمحت ىف

 تائاوبح دولجو ةشكرزم رئاتس اهلوح
 ةكيرأ هلام [بويناج نع تو يدير
 سفانطلاب اهضرأ تشرفو بهذلاب ةاشوم

 نيزو راهزألاو دورولاب ترثئو ةيسرافلا

 نيلاثملا نم نوزربملا هجرخأ ام عدبأب قدارسلا
 عانصصلا رهمآ هركثبا ام لمجأو نيروصملاو
 عوردلاو بهذلاب ةشكرزملا ةشمقألا نم

 ناكم ف تعضوو ةضفلاو بهذلاب ةاشوملا

 ةينآ اهيلع تضرع ةكيرأ قدارسلا نم زرأب

 راسجحألاب ةعصرمو بهذلا نم ةريسثك
 . ةميركلا

 ميقأ ناجرهملا نأ, سونسكيلاك انثدحبو
 ىتح حابسملا نم مادو قابسلا رامضم ق

 نيئدحملا ءاململا دحأ هروصتو سونيسكيلاك هفصو ام وحن ىلع يناثلا سويملطب مئالو ناوخ



 نم مسقلا كلذ همدقتب ناك كلذلو « ليللا

 ىف ىتأيو « حابصلا مجن لثمي ىذلا ناجرهملا
 دقو . ءاسملا مجن لثمي ىذلا مسقلا ةرخؤملا

 سويملطبب صاخلا مسقلا حابصلا مجن عبت
 ماسقأ كلذ تلت مث « نيهلوأملا هجوزو لوألا
 « رثكأ وأ دحاو هلال اهنم لك صصخ ىرخأ

 نيهلالل رخآو «سوسين ويد هلالل امهدحأن اكو

 رخآو « لوألا سويملطيو ربكألا ردنكسالا

 روصي ناكو « ةهلالا نم هريغو سوبز هلالل

 صاخشألاو ليثامتلا نم ةرمهمج مسق لك

 دادعأ اهفاخ ريسيو اهمدقتي تابرع مهلمحت

 لثمب « دالوألاو لاجرلاو ءاسنلا نم ةريفغ

 « ةيقيرغالا ةينيدلا صصقلا نم رظانم مهضعب
 نولمحيو بايثلا ىهبأ رخآلا مهضعب ىدتريو
 ةضفلا وأ بهذلا نم ةينآ وأ درولا ليلاكأ

 روخبلا وأ تالوكاملا وأ ذيبنلاب ضيفت
 . روطعلا وأ

 ةريثك عاونأ ناجرهلا ف تضرع دقو
 هيف كرتشاو ةردانلا رويطلاو ناويحلا نم

 ىلماك لجار هالرت٠٠و سراف ؟مرعو

 ةدولع لثمي ىذلا مسقلا لعلو . ةدعلا

 دنع ةيردنكس سالا ىف اوفوت نيذلا بناجالاءارفسلا اهيف نفد امم ةيزئانج ةينآ ةروص

 ٠ اياميلوطبلا لفح ىف مهدالب ليثمت
 ان



 ىف ام عورأ ناك دنهلا نم ارفظم سوسينويد

 حور هدوسي ناك ىذلا ديرفلا ناجرمملا اذه

 تالسفح عباط هيلع بلغيو تحب ىقيرغا
 سويملطب لثم كلم ناك اذاو . سوسيئويد

 فرثع لب فارسالاو هفسلاب فصتن مل ىناثلا

 ةماقا ىلع قفنأ دق ةيلاملا همظن ةقدو هصرحب
 فصن ىلاوح مويلا هتميق ام ناجرهملا اذه

 ىدم ىلع انلدي اذه ناف « ىرصم هينج نويلم
 همامتها راهظا ىلع اهقلعي ناك ىتلا ةيمهألا

 ىلع كلذكو ةيقيرغالا ةينيدلا ةايحلا رهاظمب

 مامأ اهتوقو هتلود ءارث لئالد ضارعتسا

 . ةيبنجألا لودلا ىثوعبم

 ةيرصملا ةنايدلاو قيرغالا الا

 ةنايدلا ىلا نور ظني قيرغالا ناك دقو

 مدق ببسب « مارتحاو لالجا ةرظن ةيرصملا .

 قيرغالا جردو . اهرارسأ ضومغو اهدمع

 ةملآلا هيبشت ىلع سوتودوريه دهع ذنم

 نأ ىف بير ال نكل « ةيقيرغالا ةهلآلاب ةيرصملا
 ايحطس اهيمسسشت الا نكي مل هيبشتلا اذه

 ةينيدلا قيرغالا فطاوع قامعأ ىلا ذفني مل

 ةملآلا ناكم ةيرصملا ةهلآلا لتحت ثيحب
 ربكألا ردنكسالا نا كلذ ةيآو « ةيقيرغالا

 ةهلآ نم لكل ةفلتخم دباعم اوديش ةملاطبلاو

 ىلا نئارقلا ريسنو . نييرصملا ةهلآو قيرغالا
 ندم ىف نولزني اوناكأ ءاوس رصم قيرغا نأ
 دق ندملا كلت جراخ ىف مأ ةيقيرغالا رصم

 سويز : ةيبدقلا مهتهلآ ةدابعب اوكسمتسا

 دق هلعلو . اهريغو ىتدورفاو رثميدو اريهو

 مدعو « مهتهلآب قيرغالا كاسمتسا ىلع دعاس

 ريوصت ةيرصملا ةهلآلا ىلع ماع هجوب مهلابقا
 مهتيلقعو مهقوذ ىفاجت لاكشأ ىف ةهلآلا هذه

 روص ىف رفاوتي نأ بجي الل مهروصتاو

 . ةعيفرلا اهتتاكم مئاوت تافص نم ةهلآلا

 كلتل ةجيتق « قيرغالا ضعب ناف كلذ عمو

 دالبلا كلت ىف ءالزن مهرابتعابو « تاهيبشتلا

 ةنطفلا نم اوأر.« ةهلآلا هذه ةيامحب عتمتت ىتلا
 . ةهلآلا هذه فطع بسك ىأرلا ةلاصاو

 تحت ةيرصملا ةهلآلا ضعب اودبع مهناف كلذلو

 اهضعب اضيأ اودبع امك « ةيقيرغا ءامسأ
 اسهل نكت مل نيح ةيرصملا اهئامساب رخآلا
 عمت تناك اهنكل « مهتهلآ نيب تافدارم

 راقظنأ تعرتسا نييرصملا نيب ةريبك ةبحمب

 8ع سيب كلذ لثمو « قيرغالا

 قيرف دعبت نأ دعب الو . كيسو 1من
 دق وحنلا اذه ىلع ةيرصملا ةهلآلل قيرغالا نم

 ةيقيرغالا ةينيدلا ءارآلا ضعب جزم ىلا ىضفأ

 غلابن الآ بجي نكل « ةيرصملا ةينيدلا ءارآلاب
 قيرغالا ضعب ناك اذا هنأل « كلذ ةميق ىف

 ةدابع ىف نايحألا ضعب ىف ةضاضغ اوربي مل

 اوعطقني مل اعيمج قيرغالا ناف ةيرصملا ةهلآلا

 ندملا جراخ ىتح ةيقيرغالا ةهلآلا ةدابع نع
 مسمهمامأ اعستم لاجملا ناك دقف . ةييرغالا

 تايعمحلا وأ تايلادلاف اما « كلذ لمعل

 . ةصاخلا مهتويب ىف وأ ةيقيرغالا

 تروتو

 نوبرصملا كسمتسا ىرخأ ةيحان نمو

 اهب نورخافي اوناك ىتلا « مهتتايدب ماودلا ىلع :
 دع موال



 ةعنقم ةروص ةيقيرغالا بهاذملا نوربتعيو
 نم ريثك اهبوشيو دهعلا ةثيدح اهنكل « اهل
 هةشسض مهرعاشم رمنتس دح ىلا صقنلا

 ىلع دحاو ليلد مقي مل هنا بجع الف . اهعابتا
 اليلق ارفن ولو توهتسا ةيقرغالا ةنايدلا نأ

 . نييرصملا نم
 ىرخألا ناكسسلا رصانلعو ةلاظبلا  اعبار

 دوهيلا 25١

 دعب ةيبنجألا رصانعلا مهأ دوهيلا ناكو

 رارقتسا عجريو . ةملاطبلا ةلود ىف قيرغالا

 رصع قبسي ديعب دهع ىلا رصم ىف دوهيلا
 ةريبك ةدايز دادزا مهددع نكل « اريثك ةملاطبلا

 مض دعب كلذكو ىنودقملا حتفلا باقعأ ىف

 . ةملطبلا رصع ةيادب ىف رصم ىلا نيطسلف
 ىف دوهيلا راشتنا ىلا ةميدقلا رداصملا ريشتو

 اوناك مهرثكأ نكل « رصم ءاجرأ فلتخم

 . ةيردنكسالا ىف عبارلا ىحلا ىف نوشيعي

 نهملا فلتخم نولوازي رصم دوم ناكو

 ةراجتلاب لاغتشالا اهنيب نم ناكو « فرحلاو
 انقو نكي مل كلذ نكل « لاومألا ضارقاو

 ةلاطبلا حتم دقو . ىسيئرلا مهلمع الو مهيلع
 نم اطسق ةيردنكسالا ىف ةيدوهيلا ةيلاجلا
 ىرخأ ةيلاج ىأل هوحنس مل ىتاذلا مكحلا

 مهوحنمي مل مهنكل « ةيقيرغا ةنيدم ىأ ىف
 . نينطاوملا قومح

 امهعبتا ىتلا ةينيدلا ةسايسلا تناك دقو

 ىلع موقت « دوهيلا ءازا ماع هجوب ةملاطبلا

 هيلع تماق ىذلا ىنيدلا حماستلا ساسأ

 « قيرغالاو نييرصملا ءازا ةينيدلا مهتسايس

 دارأ ىذلا « عبارلا سويملطب ءانثتساب هناف

 سوسن ويد ةداسبع دوهيلا ىلع ضرفي نأ
 مهنيد نع دادترالا اوضفر امدنع مهدهطضاو

 ةيرسح دوهيلل نيرخآلا ةملاطبلا رئاس كرت
 . ةدايعلا

 ماع هجوب ةملاطيلا ةسايس نأ ودبيو
 نأل « دوهيلا ىلع ٌفطعلا حورب ةعبشم تناك

 « ىحرلا ىتش نيب ةعقاو تناك نيطسلف
 نم ةلسلس ناديم تناك ىرخأ ةرابعب وأ
 مهيسفانمو ةملاطبلا نيب سورضلا بورحلا
 ىلا اماود نوعلطتن اوناك نيذلا « نيكويلسلا

 فطع ناك لاحلا ةعيبطبو . اهانا رصم نامرح

 دوهي ديبأت مهيسكت رصم دوهب ىلع ةملاطيلا

 مهت سايس ذيفتت ىلع مهدعاسيو نيطسلف
 . ةيروسلا

 سرفلا  ؟

 نوعدي نمم نيريثك نع قئاثولا ثدحتتو
 نأ عم « ةلالسلا سرف » وأ « اسرف »

 نيح ىلع « ةيئاريا ءامسأ نولمحي طقف مهلقأ

 ةيرصم وأ ةيقيرغا ءامسأ نولمحي مهرثكأ نا

 قئاثولا ريشتو . اررصم ابقلو ايقيرغا امسا وأ

 دونجلا نيب سرفلا نم ريبك ددع دوجو ىلا
 نأ ىلاو ةيملطيلا رصم ىف دونحلا ءانبأو

 ةصاخ ةقبط نونوكي. اورمتسا سرفلا ءالؤه
 فئتخا امهمو . ىنامورلا رصعلا ىف ىتح

 كش الف سرفلا ددع ةرثك ريصفت ىف نوخرؤملا

 ةينيدلا ةيرحلاب نومتمتي اوناك سرفلا نأ ىف
 . ةيملطبلا رصم ق



 ىرخأ رصانع - ©

 . رصانعلا رئاس نأ ىلا نئارقلا ريشتو

 نييقينيفلاو نييروسلاو نييحيرفلاو نييقارتلا

 اهتهلآو اهتادابع اهعم ترضحأ دق « برعلاو

 متعتمت دق اهناو « دوهيلاو قيرغالا لعف امك

 حماستلا كلذ لظ ىف ةينيدلا اهتيرحب اعيمج
 ىتلا ةيساسألا مئاعدلا دحأ ناك ىذلا ىئيدلا

 . ةينيدلا مهتسايس ةملاطبلا اهيلع ماقأ

 سيباريس ةنايد - اسماك

 ةورث نا دقتعي لوألا سويملطب ناك ام

 قيرغالاو نييرصملا ةمهاسم ىلع فقونت رصم

 دالبلا قفارم مدقت ىلع لمعلا ىفاعم

 ىنيدلا روفتلا رارمتسا ناو « ةيداصنقالا

 لبق نم هظحال دق سوتودوريه ناك ىذلا

 هناف « نيقرفلا نيب ةفلألا ا ل

 امهبولق نيب فلو نأ ىرورضلا نم ىأر

 ةدحو ةطبار نوكت ةديدج ةنايد ءاشناب

 نوكرتش امدنع قيرغالاو نييرصملا نيب مانوو

 نوكردي كلذبو « اهتهلآ ىلا دبعتلا ىف اعيمج
 قيرف لك امئاو ةهلآلا سفت ىلا نودبعتي مهنا
نم دبالو . هفلأآب ناك ىذلا وحنلا ىلع مهنم

 

 ناك هفده قيقحت نأ كردي ناك سوملطب نأ

 نأ ىف ةديدحلا ةنايدلا حاجن ىلع فقوت

 رسصن اذهو « قيرغالاو نيبرصملا ةنايد فلخت

 هتلالسو وه ههجو ىذلا ريبكلا مامتهالا كلذ
 . ةديدجلا ةنابدلا ىلا

 لوألا سويملطب نأب كراتولي انثدحيو

 قيرغالاو نيبرصملا نيدلا ءاملع نم ةنجل نوك

 نأ ىلع ةنجللا ىأر رقتسا دقو . هتركف ذيفتل

 فلأتي اثولاث ةديدجلا ةنايدلا روحم نوكب

 سيريا هجوزو 5ومنو سيباريس نم
 قفتلو 113 :مو0865 سقارك و يراه امهنباو

 / ستاركو يراهو سيزيا نأ ىلع عيبجلا
 ريسبك « سيياريس امأ . نييرصم نيهلا اناك
 لوح ءارآلا تبراضت دقف « ثولاثلا ةهلآ

 الصأ ناك هنا مويلا دئاسلا ىأرلا نكل « هلصأ

 ملاعلا هلا « سيبا سيريزوآ ىرصملا هلالا

 ايسيمترا ةيدرب انيرت ىذلا فنم ف رخآلا

 دهع لبق ىتح قيرعأالا نا

 مساب هتوداني اوناك لوألا سويملطب

 لاح لك ىلعو .
 لكش ىف قيرغالل تمدتق ثولاثلا ةهلآ ناف

 ودبي ىرصم لكش ىف نييرصملل و ىقبرغا
 ةلاسح ىف هروص ىلجأ ىف امهنيب نيابتلا

 لكش ى قيرغالل مدكق ىذلا سيياريس

 تقدغأو سويز هلالا برق نع هبسشي لهك لجر

 ىلع ؛ ةيقيرغالا ةهلآلا تافص نم ريثك هيلع

 « سيبا لجعلا لكش ىف نويرصملا هدبع نيح
 . سيبا سيريزوأ مساب هتافو دعب فرعي ناكو
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 ًاشنأ ىذلا وه لوألا سويملطب ناك اذاو

 اهف مدق ىتلا ةروصلا ءافخاو سيباريس ةدابع

 ةيرثألا ةلدألا ناف : قيرغالا هاباعرل هلالا اذه

 ديش ىذلا وه ثلاثلا سوسلطب نا تبثت

 ىح ىف هلالا اذهل ميقأ ىذلا ريبكلا دبعملا

 ىذلا لتلا كلذ ىلع ةيردنكسالاب هدوقار



 دقو . زومرك ىح ىف مويلا ىتح امئاق لازي ال
 هنمضتتت ناك امي ديعملا اذه ىنايم ةرهش تعاذ

 ةدمعألا اهيف موقت ةينفأو ةقورأو ةبتكم نم

 نم فلأت ريك ملس اهيلا ىدؤيو ليثامتلاو
 . ةجرد ةئام

 دق ةديدجلا ةنايدلا نأ ىف لادج الو

 عابتالا نم ريبك ددعب اهزوف ثيح نم تحجن
 اضيأ ترشتتا لب طقف رصم ىف رشتنت مل اهناف

 تطخت مث « طسوتملا ضيبألا رحبلا ءاجرأ ىف
 ىتح ابرغو دنهلا ىتح اقرث تلصوو هقاطن

 ةنايدلا هذهل ىقيقحلا حاجنلا نكل . ايناطيرب

 ةيدأت ىف تحلفأ ام رادقمب ساقي نأ بجي
 اذه تققح لهف . اهتماقا نم دوشنملا ضرغلا

 ثولاثلا ةهلآ اودمع نييرصملا نا امح 7 ضرغلا

 اهرابتعابو ىرصملا اهبوث ىف نكلو « سدقملا

 ءهادمحأ سبأ لجعلل لاثمك

 ٠ ةيردنكسالا مويباريسل نايرداع روطاربمالا

 ءاهل مهئالو ىلع اولظ ىتلا ةهلآلا دادع ىف

 ةهلآلا ثولاثلا اذه ةهلآ اموي حبصت ملو

 كلدكو . اهيلا نويرصملا دبعتي ىتلا ةديحولا

 تمدتق دقف ثولاثلا اذه ةنايد قيرغالا قئتعا

 ةريظن اهنا ىلع لب ىقرغا بوث ىف هتهلآ مهل
 هرهظ' ام مغربو كلذ عمو . ةيقيرغالا مهتهلال

 ةياعر نم سدقللا ثولاثلا ةملآل قيرغالا
 نود اهتدابع ىلا اوفرصني مل مهناف مارتحاو

 ناكملا لتحت مل ةهلآلا هذه نا لب « اهريغ

 امثيح مهن“ كلذ ةيكو . مهتدابع ىف لوألا

 رصم ندم ىف ءاوس « ةرثك ىف نولزني اوناك

 دباعملا نوميقي اوناك « اهجراخ ى مآ ةيقيرغالا

 قتحلا نم نوكي داكيو . ةيقيرغالا مهتملآل

 رصع لاوس قيرغالل ةيقيقحلا ةنايدلا نأ
 ىتلا ندملا ةهلآ ةدابع دح ىلا تناك ةملاطبلا

 هك ووإ حا



 تاذ بهاذملا ةدابع ريبك دح ىلاو « اهنم اونآ

 قيرغالا دالب ىف ةفورعم تناك ىتلا رارسألا

 لك ىف كاذ ذا ترشنتاو ايس7 قرغا نيبو

 رتميد بهذم لشم ىقبررغالا ملاعلا ءاحنأ

 سوسيويد بهذمو سينودا بهذمو

 دق ةديدملا ةنايدلا نأ ىف كش الو

 كلت تناك ا نكل « ةريبك ةناكسب تعتمت
 كلت تناكو « ةموكحلا ءاحبال ةجيتت ةناكملا
 اوحابأ دق ةملاطبلا ناكو « ةلعتفم ةنايد ةنايدلا
 ةنايدلا تناكو « ةدابعلا ةيرح مهاباعر رئاسل

 ىه قيرغالاو نييرصملا نم لكل ةيقيقحلا
 « نيقيرملا نم لك اهفلأ ناك ىتلا ةنايدلا

 ضرغلا ققحت مل ةديدجلا ةئايدلا نا بجع الف
 . اهتماقا نم دوشنملا



 هناا
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 ةيداصتقالا ةساسلا

 ةعانصلا - ةعارزلا

 ةلاطبلا ىلع ةريثك تارابتعا تلمأ

 قيقحت ناك دقف « ةيداصتقالا مهتسسايس

 الاومأ بلطتن ةيجراخلا مهتسايس فادهأ

 دو باستكاو ليطاسألاو شويجلا ءانبل ةلئاط

 . ةسايسلا لاجرو لودلا

 . ةينارمعلا مهتاعورشم ذيفنتل اضيأ لاملا ىلا

 ةدددج رصانع دالبلا ف ترقتسا دق تناك املو

 نم رصاتعلا هذه بلغأ ناكو ناكسلا نم

 ةحاح ىف اوناكو

 ناك هناف ةيقيرغا لويم مهل نمم وأ قيرغالا

 دسو رصانعلا هذهل شيعلا ليس ريفوت بجي

 . اهتاجاح

 لك ىلا ةباجتسالا نا ةملطبلا ىأر دقو

 « ىرصملا جانتالا ةدايز ىضنتقت تناك مهبلاطم

 دست ثيحب « ةيرصملا تاجتنملا ىوتسم عفرو

 ةريبك ريداقم ردصتو « اهناكس لك ةجاح رصم

 ةاوسألا اهب بسكت اهتاحتتم نم

 امم كلذ ريغو ةضفلاو بهذلا اهيلع ضيفيف

 باشخألا لشم داوملا نم دالبلا هيلا رقتفت

 ةدايز ىلع ةملاطيلا لمع كلذ ءازاو نداعملاو

 ضرألا لالمتساو « ةعرزنملا ضرألا ةحاسم

 راثكالاو « ليثم هل قبسي مل الالغتسا ةعرزنملا

 « ةيحراخلا ق

 ةينفلا لئاسولا ةفاك مادختساو عناصملا نم

 لغتسي « اقيقد اميظنت جاتقالا ميظنتو ةفورعملا

 ءالزتلاو ىلاهألا تادوهجم دح ىصقأ ىلا

 « ةظَق ةيلام ةرادا فارشا تحت باجألا

 ضيفت ىتلا تاحتنملا ريدصتو « دقنلا لوادتو

 ىتلا داوملا داريتساو « دالبلا ةجاح نع

 . ةحالملا قرط نيمأتو « اهيلا رقتفت

 ةعارزلا  الوأ

 ىلع فقونت رصم ىف ةعارزلا تناك املو

 ىنع دقف « اهفرصت نسحو لينلا هام طيض

 روسجلا ةماقاو تاونقلا قش ةملاطللا

 لاصتاب اضيأ اونع دقو تآشنملا 27

 قيرغالا ركتباو « ةعفترملا ىضارألا ىلا هايملا

 ةيقاسلا امهو ضرغلا اذهل نيتديدج نيتلآ

 نم ةدافالا ىلا نويرصملا عراسو « روبنطلاو

 . قيرعلا مهفوداش بناج ىلا نيتلآلا نيتاه
 قرغالا ةراسمم لئاوألا ةملاطبلا لغتساو

 ىف ةعارزلاب نييرصملا ةياردو « ةيسسدنهلا
 قى ىضارألا نم ةعساو تاحاسم حالصتسا

 . اهل ةهباشم ىرخآ قطاتم ىف كلذكو « مويفلا

 ىضارألا نم ةلاطيلا ىدل رفوت اذكهو



 قيرسغالا نم نيريثكلا ءارغا نم مهنكم ام

 اعسو ةملاطبلا رخدي ملو . دالبلا ىف رارقتسالاب

 الالغتسا ةعارزلل ةحلاصلا ضرألا لالغتسا ىف

 اوفععضي اليكل مهنكل ؛ ليثم هل قبسي مل

 « ةيعارزلا ةرودلل اقيقد اماظن اوعضو ةبرتلا

 ةثالث ةليقث ةعارز عرزتت ال ضرألا تناك ث يحب

 داوملا نيب نم ديدحلا ناك دقو . ةعباتتم ماوعأ

 اهنم ةريفو تايمك داريتساب ةملاطبلا متها ىتلا
 بلغأ نأ كلذ ىلع بترتو « دالبلا ةحاح دسل

 لحنملاو فوراحلاو سأفلاك ةيعارزلا تاودألا

 اهلك عنصت تحبصأ تابرعلا لجعو ةطلبلاو
 . ديدحلا نم اهئازحأ ضعب وأ

 ريفوت ىف ادهج ةملاطبلا رخدي ملو

 ةعارز نم راثكالا لفكت ىتلا بابسألا

 فلتخمو ةهكافلاو موركلا سرغو بوبحلا
 هذه لك فانصأ نيسحتو « راحشألا عاونأ

 لاخداو « اهنم ةديدج عاونأ ةملقأب تاعورزملا

 نكي مل ىتلا تالصاحلا نم ةديدع عاونأ

 نع قئاثولا ثدحتتف . لبق نم دهع اهب رصل

 صمحلاو ىسرافلاو ىروسلا حمقلا ةعارز

 نم نيتلا راحسشثأ داريتسا نعو « ىطنزيبلا

 اهرمشل سيل نامر راجشأو « ايديلو سويخ
 « نيترم ماعلا ىف رمثت شمشم راجشأو « روذد

 « بنعلا نم ةددسمتم افانصأ جتنت موركو

 عاونأو سدور بفركو ايكيل موث تابنتساو

 . راهزألا نم ةريثك

 بلاطم مدخت ةيناويحلا ةورثلا تناك الو

 ةايحلا بلاطمو ةنايدلا بلاطمو ةعارزلا

 'اونع ةملاطبلا ناف « ءاسكو ءاذغ نم ةيمويلا

 كلذ ىلع مهدعاسو « ةورثلا هذه ةيمنتب

 نيسحت لجأ نمو . دالبلا ىف ىعارملا ةرفو
 ىناثلا سويملطب مدقتسا ةيرصملا فاوصألا

 اهفاوصأل تناك مانغألا نم اعون جراخلا نم

 ىطغت تناك اهنا دح ىلا ادج ةريبك ةميق
 نأ نم الدب اهنم عزنت تناك اهناو اهتياقول

 ىلا كلذك مهتءانع ةملاطبلا ىلوأ دقو . زجتت

 ثيح مدختس هلسع ناك دقف « لحنلا ةيبرت

 « نجاودلا ةيبرت ىلاو « مويلا ركسلا مدختسن

 عاونأ صخرأ ناك هنأل « مامحلا ةصاخو

 كلذ نع الضفو « ىلاهألا ءاذغ ىف فرتلا

 هثور ىنغ بيس ةصاخ ةيمهأ هل تناك

 . هترقوو

 حاجتلاب لئاوألا ةملاطبلا دوهج تللك دقو

 رصم ى ةيداصتقالا ةايحلا ىحاون زربأ ناك ذا

 كولملا كئلوأ مكح نم لوألا نرقلا لالخ ىف
 دايذزاو « ةعرزنملا ىضارألا ةحاسم دايدزا

 بوسحلاو ماع هجوب ةيعارزلا تالصاحلا
 دييضو لاحملا نم ناك هنكل . صاخ هجوب

 ةضهنلا ههه مودت نأ ءايشألا ةعيبط

 هظحالن امم كلذ ىلع لدآ الو . ةيداصنقالا

 صقن نم ثلاثلا سويملطب دهع رخآ ذنم
 ىف كلذكو ةعرزنملا ىضارألا ةحاسم ىف درطم

 ناك دقف . ىرقلا ناكس ددع ىفو ةيشاملا

 كلذ فنك ىف ةعارزلا روهدتت نأ ايعيبط

 سويملطب هعضو ىذلا هيركلا ىلاملا ماظنلا

 اميس الو « ىلاهألا لهاك ظهبأ هنأل « ىناثلا

 رس و سس



 ءانمأ ريغ نوفظوم هذيفنت ىلع ماق امدنع

 وأ مهعرازم نم رارفلا ىلا ىلاهألا عقد امم

 فى ةروثلا ىلا لب « مهلمع ءادأ ىف مهيخارت

 تاروثلا نارين تناك نيحو . ةموكحلا هجو

 رانلا نايرس دالبلا ءاحنأ لك ىف ىرست ةيموقلا
 ىتلا ةفينعلا تابارطضالا طسوو « ميشهلا ىف

 ةملاطملا ةرسأ دارفأ نيب تاماسقتالا اهتراثأ

 لئاسو تلمهأ « اهءادصأ دالبلا تعجرو

 دازو . اهبيرخت ىلا ىلاهألا دمع لب ىرلا
 بلسلاو ريمدتلاو بيرختلا لامعأ ةلب نيطلا

 سوخويطنأ ةوزغ نع تمجن ىتلا بهنلاو
 نم اريثك ةموكحلا تلذب دقو . عبارلا

 مل قيفوتلا نكل ةلاحلا حالصال تادوهجملا

 ىذلا روهدتلا رايت فقو ىف ماع هجوب اهفلاحب
 . دالبلا تايداصتقا فرج

 : ةعانصلا  ايناث

 اهتلعجىتلا لماوعلا رصمل ةعيبطلا تلفك

 دراوم ىف ةرفوب اهتحح دقف « ةراضحلا دهم

 زاتما نيذلا ناكسلا ددع فو ةورثلا

 نأ بجع الف ةيوديلا ةراهملاب مهنم نوريثكلا
 ةريثك تاعانص ديعب دمأ ذنم رصم ىف تماق

 لثمو اهضعب ىف سفانم اهل نكي مل ةحجان

 ةيناتكلا تاجوسنملاو ىدربلا قرو كلذ
 تناك امم كلذ ريغو عماللا فزخلاو جاجزلاو

 ملاعلا دالب نم ريثكلا ىلا هردصت رصم

 . ميدقلا

 قى مدقتت تداك ام قيرغالا دالب نكل

 سفانت اهتاعانص تذخأ ىتح ةراضحلا طوش

 ةيبذاجلا زكرم تحبصأو ةيرصملا تاعانصلا
 ردتكسالا ةافو بقع هنا ريغ « ىداصنقالا

 كلامملا ىلا زكرملا كلذ لفقتتا ربكألا

 اينودقم ىف تماق ىتلا ةميظعلا ةيتسنيليملا
 « قيرغالا راظنأ تعرتساو رصمو ايسكو
 شاعنا ىف اوكراشو اهيلا مهجاوفأ تعرهف

 . ةيداصتقالا اهتايح ىحاون ىقابو اهتاعانص

 كنئلوأ نم ريبك بيصن رصمل ناك دقو

 دالب فلتخم نم اهيلا اوحزن نيذلا نيرجاهملا
 ايسآو ةجبا رحب رزجو ناقلبلا ةريزج هبش
 . ىرغصلا

 ةملاطبلا اههحاو ىتلا لكاشملا تناك دقو

 ناديم ىف هوهجاو امل ةلثامم ةعانصلا ناديم ىف

 نم ريثكل شيعلا لبس ريفوت ىهو « ةعارزلا

 دسو « ةعانصلا ىوتسم عقرو « نيرجاهملا

 . ةيجراخلا قوسلاو ةبلحملا قوسلا ةجاح

 ةريثك ةدددج رصانع داللا ىف ترقتسا دقف

 تاداعو لويم مهل نمم وأ قيرغالا نم اهيلغأ
 لودلا ىدل ةيئارشلا ةوقلا تدادزاو « ةيقيرغا

 تاحجتنملا ىلع اهلابقا كلذكو « ةيتسنيلمهلا

 بلاطملا هذه لك ةهجاوم لجأ نمو . ةيرصملا

نوكي ثيحب رصم هيلا رقتفت ام داريتساو
 

 ةملاطبلا آشنأ « اهحلاص ىف ىراجتلا نازيملا

 ضعب جاتا اوركتحاو « ةريثك عناصم

 عسيو جانتا ىلع اوفرشأو © تاعانصلا

 جاتا ةدايز ىلع اضيأ اولمعو « رخآلا ضعبلا

 ةاعارمو اهفانصأ نيسحتو « ةديدع تاعانص
 5 نيكلهتسملا قوذ



 قيرغالا بهاومو نييرصملا ةراهم لضفبو
 بلاطم لكل بيجتست نأ رصم تعاطتسسا

 لوادت نأ كلذ ىلع دعاس دقو . ةعانصلا

 ضوهنلل ةمزاللا لاومألا سوءر رفو دقنلا
 دمعم ق ةيملعلا ةكرحلا ناو « ةعاتصلاب

 مولعلا مدقت ةرمثب ةعانصلا تزغ ةيردنكسالا

 طيشنتب اومتها لئاوألا ةئالثلا ةملاطبلا ناو

 دهع ىأ ىف اليثم هل فرعن مل امامتها ةعانصلا

 نم تناك دقو . ليوطلا اهخيرات دوهع نم

 ةعاتص ةملاطبلا دهع ىف انأش تاعانصلا مهأ

 ذيبنلاو تيزلا ةعانصو ةفلتخملا تاجوسنملا

 قرولاو باشخألاو ةيندعملاو ةيراخفلا ةينآلاو
 ةملاطبلا مامتها نيبنت نآ عيطتسنو . جاجزلاو

 ةعانص شاعنتا نم قيرغالا ةجاح دسب

 ذيبنلا عاونأ نيسحتو ةيفوصلا تاجوسنملا

 تيز ءانثتساو هعتننص راشتتاو ىرصملا

 ةموكحلا تناك ىتلا توبزلا نم نوتيزلا

 . اهعيبو اهجارختسا ركتحت

 نونف ةملاطبلا دهع ىف قبرغالا سبتقا دقو

 ق اهب اوغلب دق نويرصملا ناك ىتلا ةعاتبصلل

 ةعيبطيو . لامكلا نم برش ادح ةنعارفلا دهع

 ىأ ىف مهنأش رصم ىف قيرغالا نأش ناك لاحلا

 ةراضحلا بيلاسأب هيف اولصتا رخآ ناكم

 اوسينقا مهنا كلذ ىنعمو « ةميدقلا ةعيفرلا

 ملام لك اوملعتو « ىنطولا ةعانصلا نف الوأ

 ضعب هلع اوذخأ كلذكو « البق هنم هوملعي

 لك اوغبص مث « ةفرخزلا لاكشأو :رهاظملا

 قوذل امئاوم هولعجو ةيقيرغالا ةغبصلاب كلذ

 رصعلا قاوسأ تالتماف . مهيلا ايبحم قيرغالا
 ساسأ ىلع ةعونصم تاودأب ىتسنيليهلا

 ناو « ةفرخزلاو ةعانصلا ىف ةيرصملا بيلاسألا

 ةلشمأ دجنو « ايقيرغا تاعونصملا زارط ناك

 ةيجاجزلاو ةيراخفلا ةينآلا ف كلذل ةفيرط
 . اهنع تايرفحلا تفسثك ىتلا ةيندعملاو

 نييرصملا عانصلا رثكآ نا نيبي ناك اذاو

 مهديلاقتب مهزازتعاو ظفاحملا مهعبط ببسي
 نيذلا مهئالمع ةجاح دس ىف مهتبغرو ةميدقلا

 رهاظم لك نع ةديعب ىمظعلا مهتيبلاغ تيقب
 ماع هجوب مهوهتسم مل « ةيقيرغالا ةراضحلا
 ىف اورمتسا كلذلو ةيبنجألا ةعانصلا نونف

 نا كلذك نيبي هناف « ةيديلقتلا مهعلس جاتنا

 اضيأ نوحتن اوناك نيدرصملا عانصلا ضعب

 الماك اديلقت ةيقيرغالا اهتاريظن دلقت اعلس

 لك سلا لثم طقف اهيحاون ضعب ىف وأ
 اهنكل ةعنصلا بيلاسأ وأ ةفرخزلا رصانع وأ

 نيب دحن انتاف « ةبرصملا ةغبصلاب ةغبطصم

 اههتص ىتلا ةيرسجملاو ةيراخفلا ةينآلا

 تناك الاعسشأ ةملاطبلا رصع ىف نوبرصملا

 ثدح ام نأ دعس الو . قيرغالا نيب ةفولأم

 تاعانص ىف كلذك ثدح دق ةعانصلا هذه ىف

 5 ىرخأ

 ةعانصلا راهدزا جئانت نيب نم ناك دقو

 « اهيلا فيرلا نم نيريثكلا حوزن ندملا ىف
 ىتلا ندملا ةمدقم ىف ةيردنكسالا تناكو

 لامسمعلا نم ةريبك دادعأ اهيلا تعره

 بابرآ نأ ةظحالملاب ردجت اممو . عانصلاو

 -_ه- كاسح



 ةنيعم ءايحأ ىف اعم نوعمجتي اوناك ةفرح لك
 ىلع قئاثولا لدتو . ةينواعت تاباقت نوفلويو .

 مهسي مل رصم ىلا قيرغالا ءىجم لبق هنا
 لاحلا نكل ةيداصتقالا اهتايح ىف اقالطا ديبعلا

 لهف « قيرغالا دالب ىف كلذ سكع ىلع ناك
 رصم ةةسيح ىف قيرغالا ةمهاسم تدآ

 ىف دييعلا طاشن لاخدا ىلا ةيداصتقالا

 « ةيشرغالا رصم ندم ىف هنا دعبب ال ؟ ةعانصلا

 ناك هنا حجري ثيح « ةيردنكسالا ىف ةصاخو

 عناصم دجوت تناك « دبع ؟ءءر٠٠٠ شيعي

 « ةيقيرغالا ندملا جراخ امأ . اهيف ديبعلا لمعي

 انتاف « ةيردنكسالا جراخ لقألا ىلع وأ

 ماظني ةصاخلا نيناوقلا صوصن ىف دحن ال

 لدتسي ام ةعانصلا مأ ةعارزلا ىف ءاوس لمعلا

 اذه ىنعمو . امهيف ديبعلا مادختسا ىلع هنم

 ةيداصتقالا ةايحلا دعاوق اوريغي مل قيرغالا نا

 . ماع هجوب دالبلا ىف ةيعامتجالاو

 تفلس ىتلا لماوعلا لك ىلع بترت دقو
 لوألا نرقلا ىف ةعانصلا راهدزا اهيلا ةراشالا
 تاعاتصلا بلغأ تناك الو « ةملاطبلا مكح نم
 ةعارزلا روهدت ناف « ةيعارز تاعانص ةيرصملا

 عبتتسي ناك ثلاثلا سويملطب دهع رخاوأ ذنم
 ناف كلذ نع الضفو . ةعانصلا روهدت امتح
 روهدت ىف رثألا غلبأ اهل ناك ىتلا بابسألا
 ناديم ى ةلئامم جئاتث نع تضخمن دق ةعارزلا
 ىتلا دوهجلا لك اضيأ تلشف ثيح « ةعانصلا

 ضوهنلاو اهروهدت فقول ةموكحلا اهتلذب
 . ديدج نم اهب

 : ةراجتلا  اثلآث

 مهتيانع ةملاطبلا هجوي نأ ايعيبط ناك دقو
 ءزج كلذ ناك ذا « ةيجراخلا رصم ةراجت ىلا

 تناك ىتلا ةماعلا ةيداصتقالا مهتسايس نم

 ىعانصلاو ىعارزلا جاتتالا ةدايز فدهتست
 ةيلحملا قوسلا ةجاح دسل هاوتسم عفرو

 مهيلع ضيفتف « ةيجراخلا قوسملا بسكو
 . رصم اهيلا رقتفت ىتلا علسلا كلذكو لاومألا
 اهجاورو ةيجراخلا رصم ةراحت نيمآت لجأ نمو
 ةيرحبلا قرطلا ىلع ةرطيسلا ىلع اوليع
 رصتقت الأ ىلع اولمع امك ء رصم ىلا ةيدؤملا

 لب طقف اهتاكلتمم ىلع ةيراجتلا رصم تاقالع
 ةيبنجأ دالب عم ةيراجت تاقالع رصمل نوكت نأ
 ةجيا رحب الوأ : ىهو حاون ثالث ف ىرخأ
 ىبرغلا لامشلاو برغلا ايناثو دوسألا رحبلاو
 . قرشلاو بونحلا اثلاثو

 عسو ق نكي هل هنا ظحالن نأ بجيو
 هناو « اهتارداص لك باعيتسا رصم تاكلتمم
 ةصاخلا اهدراوم لضفب رصم عسو ىف ناك اذا

 دحخ ىلا ىنغتست نأ اهتاكلتمم نم اهتادراوو
 دسل :ةيبنجألا لودلا تارداص نع ديعب
 رقتفت لازت ال تناك اهناف « ةيويحلا اهتاجاح
 ىف رفاونت مل ىتلا ةماهلا اهتاجاح ضعب ىلا
 نيمزاللا ةضفلاو بهتلاك : اهتيروطاربما
 قو رصم ىف مهتاجاح ءارشو ةملاطبلا ةلمعل

 نيمزاللا ديدحلاو حيفصلا كلذكو « اهجراخ
 دقو . ةعانصلاو ةعارزلاو شيجلا ةجاح دسل

 روخبلاو روطعلا ىلا اضيأ ةحاجف رصم تناك



 « ةنيمثلا باسثخألاو ةردانلا ةشمقألاو راهبلاو
 ةايحو ةينيدلا سوقطلا ةرثكي هبلطتت تناك امم
 كلذك لب اهدحو رصم ىف ال فرتلاو ةيهافرلا

 نع الضفو . طسوتملا ضيبألا رحبلا ملاع ىف

 ةراجت جاورب نومتهب ةملاطبلا ناك كلذ لك

 نوميقي ضيرع ءارثب زوفلل ةيجراخلا رصم

 ى مهذوفت رشنل كلذكو « مهتوق مئاعد هيلع

 قبست امئاذ ةراجتلاف « ندمنملا ملاعلا ءاجرأ
 ,.نودشتي اوناك ةملاطبلا نا انفلسأ دقو . ملعلا

 مهيسفانم ىلع ىداصنقالا مهقوفت نامض

 . ةيلودلا ةسايسلا ىف لوألا رودلا بعلو

 « لئاوألا ةلاطبلا قيفوتلا فلاح دقو

 ةيسايس ةدايسب نمزلا نم ةبقح اوعتمتف
 ةيردنكسالا تحبصأو « ةجبا رحب ىف ةيراجتو

 مهأ تناكو . ملاعلا ىف ةيراجتلا ندملا مهأ نم

 ةجيا رحب قاوسأ ىلا رصم اهردصت ىتلا داوملا
 ىدريلا قروو ةيئاذغلا بوبحلا ىه
 ربكأ رصم تناك دقف « ةيناتكلا تاجوسنملاو

 ضيبألا رحبلا قرش ىف لالغلا جاتتال زكرم
 ةعاتص ركتحت تناك اهنا امك « طسوتملا

 ءاحنأ ةفاك ىلا اهريدصتو ىدربلا فئافل

 دهع ذنم رهتشت تناك كلذكو « ميدقلا ملاعلا

 تناكو

 رصم ىلا ردصت ىرغصلا ايسآو قيرغالا دالب
 نارطقلا اهمهأ نم ناكو « اهتاحتنم نم ريثكلا

 ةهكافلاو ةيبللاو ديدحلاو باشخألاو

 نكل « نوتيزلا تيزو ةففجملا كامسألاو
 تدح ةملاطبلا اهضرف ىتلا ةيقاولا سوكملا

 . ةقيقدلا ةيناتكلا اهتاجوستمب ديعب

 نازيملا تلعجو تارداصلا كلت ةيمك نم

 نأ ف كش الو . رصم حلاص ىف ىراجتلا

 بناجلا ءاقل ةيقن ةضف نوذخأب اوناك ةملاطبلا

 ةراجت نأ .ىنعمب « رصم تارداص نم ربكألا

 ريبك بناجب اهدمت تناك ةجيا رحب عم رصم
 . ةضفلا نم هيلا جاتحت امم

 ةراجت ترثأت ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنمو

 ةيسيكر لسماوع ةثالثب ةحبا رحب عم رصم
 « ايناثو « ةيرحبلا اهتدايس عايض « الوأ : ىهو

 . ءارسجح نم اهداصتقا باصأ ىذلا للشلا

 هتزرحأ ام ؛ اثلاثو ؛ ةيلخادلا تابارطضالا

 مدقتلا نم مرقلاو سوتنوبو اينيثببو ماجرب
 لالخ ىف « ةعارزلا ىف اميس الو « ىداصتقالا

 كلذ ىنعم سيلو . داليملا لبق ىناثلا نرقلا
 ءاضق ةجبا رحب عم رصم ةراجت ىلع ىضتق هنا
 تناك رصم نأ ىلا ريشت نئارقلا نأ ذا « امان

 بوبحلا ضعب ءاجرألا هده ىلا ردصت لازت ال

 قرو لثم ىرخألا اهتاجتنم ضعب نع الضف
 تاعوتصملاو ةيناتكلا تاجوسنملاو ىدربلا

 رصم نأ ىلا كلذك نئارقلا ريشتو . ةيجاحزلا

 ةريبك تايمك هحبا رحب نم دروتست تحبصأ

 . نوتيزلا تيز نم ناك هلعل « تيزلا نم

 ءاشنا ىف لئاوألا ةملاطبلا حسحن دقو

 « ةيبرغلا قاوسألا عم ةقيثو ةيراجت تاقالع
 هذه نأل ؛ ةلئاط دئاوق كلذ ءارو نم اونجو

 نم ريثكلا باعيتسا عيطتست تناك قاوسألا

 نم ريثكلا دس كلذكو « ةيرصملا تاحتنملا

 ةنجطرق نم لويخلاب رصم دمب ةيرصملا بلاطملا



 « ةيلقصو ايلاطيا نم روفسفلابو « ةيلقصو

 ايناطيرب نم ريدصقلابو « اينايسا نم ةضفلابو

 نم ديدحلابو « ايليسمو ةنجطرق قيرط نع
 رصم تاقالع نأ ىلع ةددعتم ةلدألاو « ايلاطيا

 هجوب ةلديسشن تناك ةيبرغلا دالبلا عم ةيراجتلا
 تبسشن ىتح داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ف صاخ
 « تاقالعلا هذه تلشف ةيناثلا ةينوبلا برحلا

 نأ دعب هنا ةددعتملا نئارقلا نم نيبت نكل

 طشنت تذخأآ اهرازوأ بورحلا هذه تعضو

 ىتلا « ةيبرغلا قاوسألا عم رصم ةراجت ةيناث

 ةحبا رحب ناكم ىناثلا نرقلا ذنم تلتحا

 .ةيتسنيلبهلا علسلا باعيتسال لاح مهأ تدغو

 ذئدنع نكت مل ايلاطيا نأ ةظحالملاب ردجي اممو

 ىلا اهتجاح ردق رصم بوبح ىلا ةحاح ىف

 ىتلا فرتلا داومو ةيرصملا ةعانصلا تاحتنم

 دالبو لاموصلا نم اهدروتست رصم تناك

 ةراجت جاور ىلع دعاس دقو . دنهلاو برعلا

 الماك اريمدت ةنجطرق ريمدت برغلا عم رصم
 . ةثلاثلا ةين وبلا برحلا دعب

 ةراحتلاب اريبك امامتها ةملاطلا رهظأ دقو

 تاجتنملا فيرصت لجأ نم قرشلاو بونجلا عم

 ةينآلاو تويزلاو تاجوسنملا لثم ةيرصملا

 لاتقلا تادعم نم اهريغو ةحلسألاو ةيجاجزلا

 ضيبألا رحبلا نم دروتسملا ذيبنلا نع الضف
 نم لوصحلا لجأ نم كلذكو ؛ طسوتملا

 حيسامتلا دولجو جاعلا ىلع لينلا ىلاعأ

 نمو « ماعنلا شرو ديبعلاو رحبلا لوجعو

 ةيبونجلا برملا دالب نمو لاموصلا دالب

 ةراجتلا نوركتحي برملا ناكو ) دنهلاو
 راهبلاو روطعلا ىلع ( ارحب ةمداقلا ةيقرشلا

 زرألاو جاعلاو ةفرقلا»و رسملاو روخبلاو

 نطقلاو غاب صألاو ءىلآللاو فادصألاو

 . ريرحلاو
 رصم لصت ليتلا ىلاعأ تاجتنم تناكو

 ةبضه وأ لفاوقلا قرط وأ لينلا قيرط نع اما
 ةيقرشلا ةراجتلا امأ . رمحألا رحبلاو موسكا

 اهليبس ىف ةيسيئر قرط ةثالث كلسمت تناك اهناف

 ٠ « الوأ ىهو : طسوتملا ضيبألا رحبلا وحن

 اننا طساوا ننجح ناك وني لاسشلا فكك

 رومسيلاو دوسألا رحبلاو نيوزق رحب وحن
 ناكو « طسولا قيرط « اناثو . ليندردلاو

 ىلع ايكويلس ىلا ارحب وأ ارب دنهلا نم ىتأب
 ىلا وأ « روصو قشمد ىلا هجتن مث ةلجدلا

 قيرط « اثلاثو . سوسيفا ىلا اهنمو ةيكاطنأ

 ىلا دنهلا نم ايرحب اقيرط ناكو ؛ بونجلا
 اهيبوتج وأ برعلا دالب بونج ىف ىناوملا
 انادا ةملاطبلا دهع ىف اهمهأ تناكو « ىبرغلا

 ةيدنهلا بكارملا تناكو . ىرطقس ةريزجو
 اوناك دقق « بارعالا ةضبق ىف اهتلومح غرفت

 ىلا ةراحتلا هذه ىلع صرحلا دشأ نوصرحب

 ةيدنهلا بكارملل نوحمسي ال اوناك مهنا دح

 . بدنملا باب زاغوب لوخدب
 عقت ةئالثلا قرطلا هذه ذفانم تناك املو

 « ايقينيفو نيطسلفو ايروسو ىرغصلا ايسآ ىف

 عسضو ىلع نوصرحب رصف كولم ناكو

 ةملطبلا ناف « مهتضبق ىف ةيقرشلا ةراجتلا

 ىلا ثلاثلا نرقلا لالخ ىف مهتانع اوهجو



 كلت اهيف عقت ىتلا ميلاقألا ىلع ءاليتسالا

 رحب نم ةملاطبلا ناطلس ىثالت امدنعو . ذفانملا

 ايروسو ىرغصلا ايسآ نم اودرطو ةجيا

 نم لوألا فصنلا لالخ ىف ايقينيفو نيطسلفو
 ةملاطبلا مامتها هجتا « داليملا لبق ىناثلا نرقلا

 دنع نماثلا سويملطب دهع ىف اميس الو
 هتاذ رمحألا رحبلا ىلا نرقلا اذه فصتنم

 لبق بونجلا قيرط ةراجت ىلع ةرطيسلل

 نأ ثبلي ملو . قيرطلا كلذ ذفانم اهغولب

 . اضيأ ىدنهلا طيحملا ىلا مامتهالا اذه دتما

 رامثلا بيطأ نماثلا سويملطي ىنج دقو

 قيرطلا ميظنتل اهلذب ىتلا دوهجلا ءارو نم
 ريداقم دارطاب تدادزا ذا هنيمأتو ىبونجلا

 هدهع ىف رصمب رمت تناك ىتلا ةيقرشلا ةراجتلا
 ىلع دعاس دقو هفلس دهع ىف هيلع تناك امع

 : ىهو لماوع ةدع ةيقرشلا رصم ةراجت جاور
 ةيقرشلا علسلا ىلع ديازتملا لابقالا 1

 حايرلا نم ةدافتسسالا قرط فشك (؟)

 دنملا ىلا ةرشابم راحبالا رسي امم ةيمسوملا
 فعض ( *” ) <« بارعالا ىلا ءاحتلالا نود

 رايهنا ( 4 ) دارطاب نييكويلسلا ةكلمم .
 .م. ق ١١١ ماع ىف أبس ةكلمم

 ةريسس رخاوألا ةملاطبلا ىيحأ اذكهو

 قيرطلا ميظنتو نيمأت ىف لئاوألا ةئالثلا ةملاطبلا

 نكل « بدنملا باب زاغوبو رصم نيب ىرحبلا
 ءارو نم نوفدهتسسي لئاوألا ةملاطبلا ناك امنيب

 نم اهلقتو اهسانئتساو ةليفلا ديص ريسين كلذ

 نامضو « مهشويج ىف اهمادختسا لجأ

 مجانم دجوت ثيح ةبونلا دالبب ارحب لاصتالا
 داوم رفاونت ثيح لاموصلا دالبو « بهذلا

 ناك « ةنعارفلا دهع ذنم ءانغ اهنع رصمل نكي مل

 ةراحتلا طيشنت نوفدهتس رخاوألا ةملاطبلا

 ةيبوسنجلا برعلا دالبو لاموصلا دالب عم

 ريغ حبصأ دقف ةليفلا ديص امأ . دنهلاو

 نع ةملاطبلا ءانغتسال ةجينت عوضوم ىذ
 . مهشويج ق ةليفلا مادختسا

 لوألا نرقلا لالخ ى هنأ لوقلا ةلمجو

 مدقتو ةعارزلا راهدزا ءازا « ةملاطبلا مكح نم

 ةملطبلا كلم عاستاو « دقتلا لوادتو ةعانصلا

 ةيدوملا ةيرحبلا قرطلا ىلع ةرطيسلاب مهتيانعو
 « ةيقرشلا ةراجتلا قرط ذفانم ىلعو رصم ىلا

 تجار « ةيحراخلا لودلا عم تاقالعلا ءاشناو

 اقرش اهتاجتنم تلصوف ةيجراخلا رصم ةراجت
 ىتح الامشو اينابسا ىتح ابرغو نيصلا ىتح
 . ايقررفا طساوأ ىتح ابونجو ايناطيرب

 « ةعانصلاو ةعارزلا روهدت بحاص دقو

 « ةيجراخلا ةملاطبلا تاكلتمم شامكناو

 شامكنا ةيلودلا ةسايسلا ىف مهذوفت فعضو

 . قرشلا عم كلذكو ةجبا رحب عم رصم ةراجت
 ةدايزو اريطخ اصقن رصم دراوم صقت ءازاو
 ةملاطبلا هجو ةيقرشلا علسلا ىلع لابقالا

 مهمامتها نماثلا سويملطب ةصاخو رخاوألا

 . قرشلاو بونحلا عم رصم ةراجت طيشنتل
 كلتل ادغف ةملاطملا كئلوأ قيفوتلا فلاح دقو
 ةراجت شاعنا ىف هرثأ هل ناك ريبك نأش ةراجتلا

 تناك نأ دعب ةيبرغلا قاوسألا عم رصم



 اررض اهب تقحلأو اهتلش دق ةينوبلا برحلا
 . اريطخ

 : دوقنلا  اعبار

 سرفلا دالبو ةيقيرغالا ندملا تناك نيح
 فكت مل « نورق ةدع ذنم دوقتلا مدختست

 « لدابتلا ساسأ ىلع اهتالماعم ميظنت نع رصم

 امامت لهجت تناك اهنأ ىنعي ال اذه نأ الا

 ىف تايرفحلا تفشك دقف « دوقنلا مادختسا

 نم ةقبط ف نسح ىنبو دونمسو سيطارقن
 دوقت نع ىنودقملا دهعلا ىلع ةقباس ضرألا

 اهضعبو ةليصأ اهضعب « ةيسرافو ةيقيرغا
 نيتاه نأ ىلع لدب امم . ةيلحم تاديلقت

 ناكستتو رصم ىف نيتلوادتم اتاك نيتلمعلا

 ءاهلوادت ناك ناو « ىنودقملا حتفلا لبق اهيف

 ىلع اروصقم ناك هنأ ودبيو « ادودحم

 ى رصم كولم ناك دقف . سرفلاو قيرغالا

 ةقزترم ادونج نومدختسي ىواصلا رصعلا
 قو ءادقت مهرجأ نوذخأب اوناك قيرغالا نم

 ةيماح رصم ف دجوت تناك سرفلا دهع
 ددهجلا اهماكحل عقدت رصم تناكو ةيسراف

 . ةيدقت ةيزجو بوبحلا نم ةيعون ةبزج
 ةملاطيلاو ربكألا ردنك سالا ىلا ىزعيو

 ىف رشتنب اهلوادت ذخأ ةلمع كس ىف لضفلا

 ىلع ةيلك ضقي مل ناو اديور اديور رصم
 نم ةيملطبلا ةلمعلا فلأتتو . لدابتلا ماظن

 . ةيزنورب دوفتو ةيضفإ دوفتو ةيبهذ دوقأ

 ةيبهذلا هريتقلا نا ةظحالملاب ردجي اممو

 ناكو ىداع امهدحأ : ناعون ةيضفلا دوقنلاو

 هتروسص لمحت ىذلا كلملا دهع ىف كسي

 نيقباسلا كولملا ضعب ديلختل ىراكذت رخآلاو
 ىلع ةيداعلا ةيضفلا ةلمعلا لمحت ام اريثكو

 سسؤم لوألا سويملطب ةروص هجولا
 لك هلسح ىذلا سويملطي مساو ؛ ةرسألا

 لمحت لاحلا ةعيبطيو . ةرسألا هذه كولم

 ةيداعلا ريغ ةيضفلا دوقنلاو ةيبهذلا دوقنلا
 نيذلا ةملاطبلا تاكلمو كولم فلتخم روص

 لمحتو . مهاركذ ديلختل دوقنلا هذه تكس

 ةريثك تالاح ىف هجولا ىلع ةيزنوربلا دوقنلا
 اهلغأ تناك « ريطاسألا نم ةذوخأم !روص

 سأر تالاحلا ضعب قو « نومآ سوبز سأر
 . ةلاطيلا تاكلم أ كولم دحأ وأ ردتكسالا

 « ةملاطبلا دوقن لك زيمب ىذلا عباطلا ناك دقو

 « ىراكذت اهبلغأ ةدودحم ةئف ادع اميف

 فقاو رسن نم فلأتيو رهظلا ىلع رتوصُي
 نرق هحانح قوف وأ همامأو « ةقعاص ىلع

 رمت ىلع ىرنو . ءاخرلل نانرق وأ دحاو
 ناك امددنع تكس ىتلا ةدزنوريلا دوقتلا

 ىلع ةياصولا نايلوتي سويانلو سويالوبا
 ةقعاص ىلع افقاو ارسن سداسلا سويملطب

 هراسي ىلاو ناجلوص رسيألا هحانج تحتو

 دوقتنل عباط مهأ ربتعت ىتلا ستوللا ةرهز
 رسهظ زيمتيو . ةيزنوربلا سداسلا سويملطب

 ىناشلا سويملطب اهكس ىنلا ةيضفلا دوقنلا
 عرف دوجوب ةعباسلا ةرتبويلك هتنباو رشع

 سريا جاتو رسنلل رسألا حانجلا تحت ةلخن
 . همامأ



 : ةملاطبلا دوقنل ةلثمأ

 ارست رهظلا ىلعو ؛ عبارلا سويملطبل ةيفصن ةروص هجولا ىلع لمحت ةيبهذ ةعطق و

 ٠ ةقعاصلا ىلع افقاو

 اريسن رهظلا ىلعو + سماخلا سويملطبل ةيضف ةروسص هجولا ىلع لمحت ةيبهذ ةعطق ب ب
 ٠ ةقعاصلا ىلع افقاو

 اتينثأ رهظلا ىلعو 2« ردنكسالا سأر هجولا ىلع لمحت لوألا سويملطب دهع نم ةيضف ةعطق

 ٠ سوخامورب

 رهظلا ىلعو © لوألا سويملطب سأر هجولا ىلع لمحت لوألا سويملطب دهعزم ةيبعذ ةعطق - ع

 ٠ ةقعاص ىلع افقاو ارسن

 , ةكلملا هةدله سأر هجولا ىلع لمحتو « ةيناثلا ىونيسرأل !راكذت تكس ةيبعذ ةعطق  ى

 ٠ ءاخرلا ىنرق رهظلا ىلعو



 تالمع رثكأ ةيضفلا ةلمعلا تناك دقو

 ةثالثلا ةملاطبلا همع ىلع اعويش ةملاطبلا

 سويملطب د هع فصتنم ىتحو . لئاوألا

 ةلمع ىوس ةيزنوربلا ةلمعلا نكن مل ىناثلا
 اذه دهع نم ىناثلا فصنلا ىف نكل « ةيزمر
 ةيزن وربلا ةلمعلا نم ةريبك تايمك تكس كلملا

 ةميق بسحب سانلا اهمدختسيل نزولا ةليقتلا
 ةيرثألا ةلدألا ريشتو . ندعم نم اهيف ام

 كلاثلا نرقلا فصتنم ىلا مجرت ىتلا ةيدربلاو

 ةديدجلا ةيزنوربلا ةلمعلا نأ ىلا داليملا لبق
 . اريبك احاجن تفداص دق

 كيت ةليعلا تناك ىنودقملا حفلا ذنمو

 دعب نكل « ىكيتألا ماظنلا ةدعاق ىلع رصم ىف

 ماع ) كلم بقل لوألا سويسلطب ذختا نأ

 « نيتلمع ردصأ ةليلق نينسب ( . م. ق ”٠و

 ةميدقلا ةلمعلا نم انزو لقأ « ةيمهذو ةيضف

 ةلمعلا نيب قيفوتلاو ةيجراخلا ةراجتلا طيشنتل
 دادزت تناك ىتلا ةسيفنلا نداعملا راعسأو
 ةلاسح ىف صقانتتو ةضفلا ةلاح ىف دارطاب

 ةديدحلا هلمعلا ةدعاق قفتت يلو 9 بهذلا

 « ذئدنع ةفورعم ةلمع ىأ ةدعاق عم امات اقافنا

 ماظنلا ةدعاق نم ادج برغت تناك اهنكل

 نزو سويملطي صقتأ كلذ دعبو . ىسدورلأ

 ةدعاق ذاختاب ةيناث ةيبهذلاو ةيضفلا نيتلمعلا

 ىتح ةملاطبلا ظفتحا دقو . ةيقينيفلا ةلمعلا

 اضيأ اهتعبتا ىتلا ةدعاقلا هذهب مهترسأ ةياهن

 ىثلا دالبلا لك كلذكو ةيرحبلا مهتيروطاربما
 . تناك ةقيرط ىأب مهذوفنل تعضخ

 داليملا لبق كلاثلا نرقلا ةياهن ىتحو

 ةلمحعلل ةيساسألا ةدعاقلا ىه ةضفلا تناك

 تناك ىتلا ةضفلا تلق امدنع نكل . ةيملطبلا

 قيرغالا دالب مم اهتراجت نم اهيلع لصحت رصم
 ةيجراخلا اهتراجت شامكتال ةجينت ةنجطرقو
 عايضو « ةيداصتقالا اهتلاح ءوس ببسب

 ىلع اهترطيس صلقتو « ةيجراخلا اهتاكلتمم

 ةينوبلا برحلا لوخدو « ةيراجتلا قرطلا
 ىلا رصم ترطضا « ةمساحلا اهتلحرم ةيناثلا

 اذاو . اهدقنل ةيساسأ ةدعاق زنوربلا ذاحتا

 لوادت دايدزا ىلا ىضفأ دق ريبغتلا اذه ناك

 صقت نم كلذ لباقي ام عم ةيزتوربلا ةلمعلا
 ىلا دؤي مل هناف ء ةيضفلا ةلمعلا لوادت

 . ةضملا ةدعاق ىلع ةيلك ءاضقلا

 دق ةيداصتقالا دالبلا لاح تناك املو
 تصقنو « أوسأ ىلا ءىس نم ريص تذخآ

 سقنت مل امنيب ةملاطبلا دراوم كلذل اعبت

 تامازتلالا هذه فيفختل مهناف « مهتامازتلا

 ةدايز ىلا اوأجل دالبلا ناكس باسح ىلع
 تارم ثالث ةيزنوربلا ةلمعلل ةيمسالا ةميقلا

 طوقس ىتح . م . ق 14؟ ماع ىلاوح دنم

 سماخلا سويملطي دهع رخآ ىفف مهتلود
 روجألاك ةرم ١؟٠ راعسألاو روجألا تغلب

 ىنابشلا سويملطي دهع ىف ةلثامملا راعسألاو

 ىناشلا نرقلا فصتنم دنعو . كلاثلاو
 لثم ةرم ؟1+ ىلا راعسألاو روجألا تعفترا

 ىناشلا سويملطي دهع ىف هيلع تناك ام
 مكح نم ريخألا نقلا لالخ ىو . ثلاثلاو
 لثم ةرم 4٠ راعسألاو روجألا تغلب ةملاطبلا

 ىناسشلا سويملطي دهع ىف هيلع تناك ام .
 . كلاثلاو
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 لسا ليصفلا

 ابنا عانتتاقلا

 تعا ةراحتلا ماظن مدس فرحلاو تاعانصلا ماظن داس ىضارألا ماظن تت ةيلاملا ةرادالا

 بئارضلا ةيابج ماظن -- ىتش بئارض

 ةيلاملا ةرادالا  الوا

 مظن نأ ىلا الوأ ريت نأ انب ردجي
 دقف « اهرهوج ىف ةيقرش تناك ةيلاملا ةملاطبلا

 ضرألا بحاص كلملا نأ ىلا دنتست تناك

 ىلاهألا نأ ىلاو « اهنطاب ىف امو اهيلع امو

 نا عمو . ءايمع ةعاط هلالا كلملا اذه نوعيطب

 ةيقيرغا ةغيصب مظنلا هذه اوغبص ةملاطبلا

 اهتاحالطصاو اهتغايص ةقد ىف حضتت ةيوق

 ةيلأملا ةرادالا فارشاو بئارضلا ميظنت ةقيرطو

 ماظن ق ةصاخو « ةفلتخملا ةلودلا دراوم ىلع

 دمع رصمل نكي مل ىذلا ةعجارملاو ةبساحملا
 ىلا تلفغأ مظنلا هذه نأ الا « لبق نم هلثمد

 صخلتي وهو ؛ ةيقيرغالا مظنلا رهوج ريبك دح
 صاخلا كالتمالا : نييساسأ نيأدبم ف

 . ىداصتقالا طاشنلا ةيرحو

 لخدلا تاباسحب صتخي ناك دقو

 مسسا اهيلع قلط:أ ةيزكرم ةنازخ جرخلاو
 ةنازخلا هذه ريدم ناكو . « كلملا ةنازخ »

 ريزوب ههيبسشت نكميو « ستيكيويد ىعدب
 ةرادالا لك نع الوئسم ناك دقف « اندنع ةيلاملا

 . ةيجراخلا اهتاكلتمم لك قو رصم ىف ةيلاملا

 ةضافضف ريزولا اذه تاصاصتخا تناكو

 لك هرماوآب مظني ناك ىذلا وهف © ةعساو

 قو رصم ىف اجرخو الخد ةيلاملا ةرادالا نوئش

 ةسيلاملا ةرادألا ىفلوم نينو « اهتانالو

 دتتو « مهنم نيرصقملا بقاعيو مهبقاريو

 نالغتساب نولغتشي نيذلا لك ىلع هتاطلس

 . تاراكتحالاو ىضارألا لثم ةلودلا دراوم

 قلاثو. نع ةريفو تاموج عم دكا

 هيلام ريزو سوينولويا نع ةيدربلا نونيز

 سوينولويا نا ودبيو . ىناثلا سويملطب

 .م .ق 505 ماع ىلاوح ريبكلا هبصنم ىف ني

 « ىناثلا سويملطب ةافو ىتح هيف ىقب هناو

 ماعلا لبق هكالمأ تردوصو لزثع هناو

 نيبتيو . ثلاثلا سويملطب دهع نم سماخلا

 نا نو نز قئاثو نم حو ضوب

 ماسمم ىلع هطاشن رصقي مل سوينولويا

 لب بسحف اريزو نكي مل وهف « طقف هبصنم

 عناصمو عايض بحاصو ارجات اضيأ ناك

 لملو . ايرهت رخآو ايرحب الوطسأ كلتميو

 دسم ىو



 ءارزولا كئلوأ ةميلط ىف ناك سوينولوبا

 مهبصانم ءابعأب عالطضالاب نوفتكي ال نيذلا

 هفاوط نع قئاثولا انثدحت ذا « مهبتاكم نم

 لاسعأ ىلع فارشالا لجأ نم تايريدملاب

 نم هيلع ضرسمعُت اميف تبلاو هيسسوءرم
 نع نايحألا ضعب ىف بيغتي ناكو . لكاشملا

 هذه ىف هبحصتو « رهشأ ةعضب ةمصاعلا

 نيفظوملاو ءاضعألا نم ةريبك ةيشاح تالحرلا

 اهنأك ودبت ةيشاح ةيلاملا ريزول تناك دقف
 . كلملا ةيشاحل ةرغصم ةروص

 تحتو ةيلاملا ريزو بناج ىلا دجوب ناكو
 تاءاصحاللاو تاباسحلل ماع مجارم هفارشا

 ىف نويلحم نولثمم هل ناك معو

 نودعاسم ةسيلاملا ريزول ناكو . تايريدملا

 دحاو لك نا ودبي طريموةتهتطعهأ فوريثك

 نوكش ىلع فارشالاب صئخي ناك مهنم
 ناكو . تايريدملا نم اددع لمشت ةنيعم ةقطنم

 نوريسلك نولثمم ةيزكرملا ةيلاملا ةرادالل

 « ىرقلاو ميلاقألاو تايريدملا ىف نورشتتي

 فارشا تحت ةنيعم ماهمب مهنم لك صتخيو
 لمكي دقعملا زاهجلا اذه ناكو . ةقيقد ةباقر

 دالبلا قفارم فلتخم ىلع اهتباقر طسب ةلودلا

 تعاضو ىتلا مظنلا قيبطتو « ةيداصتقالا

 ةصاخلا تانايبلا ةفاك عمجو « قفارملا كلنن

 ءاحنأ ةفاك نم ةلودلا اهدمتسست ىتلا دراوملاب

 لك ىلع لوسصحلا نامضو « ةيريدم لك

 . دراوملا كلت نم ةلودلا هقحتست ام ش

 ةفلتخم لئاسو ىلا ةملاطبلا اجل دقو

 لشم « ةنامآب مهتابجاو نيفظوملا ءادآ نامضل

 نكل « نييقارملا فلتخم نييعتو « نيميلا فلح

 ةياغلا قيقحت ىف تلشف لئاسولا هذه

 : ىهو لماوع ةثالث ىلا كلذ درمو . ةدوشنملا

 لخد نع مهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملا الوأ

 اهنومده اوناك ىتلا ىواشرلا اناثو « كلملا

 . مهبصانم ىلع لوصحلا لجأ نم نيلوئسمللا
 اهب نوعتمتت اوناك ىتلا ةقلطملا ةطلسلا اثلاثو

 هتعضخأو ىبنحألا مكحلا هلذأ بعش ىلع

 ءاسسسأ نأ كلذ ءازا بجع الف ةوسقلا

 مهنا دسح ىلا مهتطلس لالغتسا نوفظوملا

 ةملاغبلا ىلع ارطخ دشأ عقاولا قى اوحبص"

 اوبهو ملاظملا مهيلع تعقو نيذلا نيسعاتلا نم
 . ةملاطبلا هحو ىف اهتدش طرمل نيرثاث

 : ىضارالا ماظن اناث

 رصم نوريتعي اوناك ةملاطبلا نأ انفرع دقل

 . ىهلالا كولملا قحو حتتفلا قحب مهل ةعيض
 ةيحانلا نم ناك كلملا نا ثَلَذ ىلع بترت دقو

 مث نمو « ةعيضلا هذهل ديحولا كلاملا ةيرظنلا

 نيمسق ةملاطبلا دهع ىف ضرألا ميسقت نكمي
 . ءاطعلا ضرأو « كلملا ضرأ : امهو نييسيئر

 ١ كلملا ضرا :

 ةعارزلل ةحلاصلا رصم ضرأ لك لمشتو

 اهريجأتيب ةرشابم اهرمثتسي كلملا ناك ىتلا

 ىعرازم » نوعدي اوناك نيعرازمل ىنلعلا دازملاب
 نيعرازملا ءالّو ه تاقالع تناكو . « كلملا

 نرقلا ىف تناك دوقع ىلع زكترت كلملاب
 هنكل « لجألا ةريصق ددمل داليملا لبق ثلاثلا



 روهدت ىلع تبترت ىتلا جئاتنلا نيب نم ناك
 مهيضارأ نم نضر رارفو ةيعارزلا ةلاحلا

 0 . دوقعلا ةدم ةلاطا

 الاجر اوناك كلملا ىعرازم نا عمو

 ضرألا ةعارز مهيلع نيعتي ناك هنأ الا « ارارحأ

 لاوط مهارق ةح راسم مدعو اهورجأتسا ىتلا

 عتمجب كلملل اوددس ىتحو ةعارزلا مسوم

 نكي مل هناف كلذ نع الضفو . هلبق مهتامازتلا

 ىتلا ضرألا عرزي نأ رجأتسملا عسو ىف

 تاميلعتلل اقفو امئاو 6 ءاشي امك اهرجأتسا

 لك ىف اهتعارز بجي ىتلا ةحاسملا اهاضتقمب

 ابوبحو اناتكو ةرذأو اريعشو احمق ةيريدم

 ضرألا ةعارز ةموكحلا نمضن' ىكلو . ةيتنز

 رجأتسملا ىلع ضرفت تناك « روذبلا ةدوجو

 عمجي نأ عرازملا ىلع نيعتت ناكو . /ه»

 هسردبو ىكلملا نرحلا ىلا هلقشو لوصحملا

 هنم سمي االآو « نيلوئسم سارح ةياقر تحت

 ههحتتاما لك كلا“ ذل نإ نعداكت

 افاضم ىونسلا راحبالا نع ةرايع كلذ ناكو

 نع ةدئافلاو كلملا ىثاوم مادختسا رجأ هلا

 ناكف « بئارضلا نم ةلسلسو روذبلا ضرق

 فصن نم لقأ الا كلذ دعب حالفلل ىقبتي ال

 . هلاح نع ايضار اديعس نكي مل هنا بجع الف

 ةلاح تدادزا ا تروهدت امدنعو

 مهنم نيريثكلا نإ ىتح اءوس كلما ىعرازم

 ا كرت الا مهمامأ اًذفتم اودجي مل

 ليحلا ىتش ةموكحلا تيعأ امدنعو . برملاو

 ىلا ترطضا « كلملا ضرأ لالغتسا نامضل

 اهنكل « اهتيغب قيقحتل هاركالا ىلا ءاجتلالا

 ةليسولا هذه مادختسا ىف تلغوأ ام ردن

 ءابو حيصأ ىتح نيعرازملا بره ءاد لحفتسا

 . رصم ءاحنأ لك ىف ايشفتنم

 : ءاطعلا ضرآ

 ا م» ةراسل نكي مل هنأ ودببو

 رخاوأ ىتح اماود هيلع قفتم لولدم « ءاطعلا

 لمست تحبصأ امدنع داليملا لبق ىناثلا نرقلا

 : ضرألا نم ةيلاتلا عاونألا

 ١) ةسدقملا ضرآألا :

 عونلا ناكو « نيعون دياعملا ةورث تناك

 كالمأ مهأ تناكو . ةهلالل اصاخ اكلم لوألا

 كولملا ناك ىتلا ضرألا نع ةرابع ةهلآلا

 ىتح « ةهلآلا فلتخمل نمزلا رباغ ذنم اهتوحتمي

 تناك ةعساو تاكلتمم ةهلآلا كئلوأل تحبصأ

 مهتوق بتايسنأ دحأو ةنهكلا ءارث ردصم

 نولوتي دبعم لك ةنهك ناك دقف . مهذوفتو

 ةملاطبلا دنسأ نآىلا : مهدوبعم ضرأ ةرادا

 ىلا ةيرصملا دباعملا ىضارأ ةرادآ لئاوألا

 اتلصم افيسس ىداملا لماعلا اولعجين ةموكحلا
 . مهناطلسل مهعوضخ نمضي ةنهكلا باقر ىلع

 اضيأ نوديفتسي اوناك ةملاطبلا نآ دعبب الو

 ضرأ ةراداب ةموكحلا مايق ءارو نم ايدام

 ةموكحلا نا ودبي لاح لك ىلعو . دياعملا

 ىضارأ لخد نم ربكألا بناجلا درت تناك



 اهعفدت تناك ىتلا تابترملا لكش ىف دباعملا
 نرقلا فصتنم ىلاوح هنأ نيبو . ةنهكلل

 ةملاطبلا فعض ءازا ؛ داليملا لبق ىناثلا

 لاجر درتسا « ةنهكلا ذوفت ءايدزاو رخاوألا

 . ةسدقملا ضرألا ةرادا نيدلا

 ناكف دباعملا ةورث نم ىناثلا عونلا امأ

 مايقلل هلخدب نوعتمتي وأ نوكلمي ةنهكلا
 ضعبب لصتي ناك دقف « ةدابعلا نوتش

 ىلع ردت ةفلتخم دراوم ةنهكلا بصانم

 هنا حوليو . انيعم الخد بصانملا كلت ىلغاش

 نوعيطتسي ةنهكلا ناك ةملا بلا رصع لبق
 عسييبلاب دراوملا هذه لخد ىف فرصتلا

 ةموكحلا اولعج ةملاطلا نكل « ثيروتلا وأ

 نم اهعبتي امو ةنهكلا بصانم عيبت ىتلا ىه
 فرصتلا قح نيرتشلا ىطعت نأ نود دراوملا
 ىلع ةملاطبلا صرح دقو . دراوملا كلت ىف
 لبق ىئاثلا نرقلا رخاوأ ىتح قحلا اذه

 نأ ىلا قئاثولا ضعب ريشت كلذ عمو ؛ داليملا

 اهتهرو مهبصانم عيب ىلع العق اوجرد ةنهكلا
 . اهثروتو اهميسقتو اهريجأتو

 : ةبيركسعلا تاعاطقالا ب

 اميس الو « ةملاطملا نا لوقلا فلس دقل

 نيعوطتم ىلع ريبك دح ىلا اودمتعا « مهلئاوأ

 دقو . ةيركسعلا مهتوق ءانب ىف بناجألا نم
 نيعوطتملا كئلوأ حنم ىلع ةملاطبلا جرد

 تقو ىف مهتابترم ةباثمب ربتعت تناك تاعاطقا

 : كلذ ءارو نم نوخوتي ةملاطبلا ناكو . ملسلا

 نيبردملا دنجلا ىلا مهتجاح دس نامض « الوأ

 تاقفن لمحت نود « كلذ رمألا ىفتقا املك

 لئاسو لاخدا « ايناثو . مكاق شيجب طافتحالا

 رثن اشلاثو . رصم ىف ةديدج ةيداصنقا

 . دالبلا ءاحنأ ىف ةيقيرغالا ةراضحلا

 بسحب فلتخت عاطقالا ةحاسم تناكو

 « ةاثملا قرف ف وه لهو « صخشلا ةبترم
 ناسرفلا قرف مأ « ماقرألا تاذ ناسرملاق رف مأ

 ىف مأ « ةيماظنلا قرفلا ف وه لهو « ةيموقلا
 . ةيرصملا قرهلا ىف مأ « ةقزترملا دونجلا قرف

 5 جاتلل اكلم عاطقالا ناك رمألا لوأ فو

 اذا اميس الو هدادرتسا عيطتسي كلملا ناكف

 . قوت وأ هتابجاو ءادأ ىف عاطقالا بر لمهأ

 بر فلخي نأ كلملا حلاص نم ناك املو

 ىو شيجلا ىف ديدج ىدنج قوتملا عاطقالا

 عاطقالا بر ةرسأ حلاص نم ناكو « عاطقالا

 تدأ دقف « عاطقالا لالغتسا ىف رمتست نأ

 بابرأو كلملا حلاو ص وحنلا اذه ىلع

 .اثارو عاطقالا لعج ىلا تاعاطقالا

 حسي كلملا ناك ثلاثلا نرقلا ىفو

 اهتحلصتسا ىتلا ض رآلا نم ةداع تاعاطقالا

 ريثك ةيكلم تروطت امدنع نكل . ةموكحلا

 ققفاو. 6 ةضاخ يقلل "تاعاطقالا قم
 ضرألا ةحاسم صقن ىلا ةعارزلا روهدت

 دونجلا ءاطعال لاجم كانه قي مل « ةعرزنملا

 تحبصأ ىتلا ىضارألا كلت ىوس ددحلا

 ةبيصعلا تابارطضالا نيئس لالخ ام ببسل

 ريسغ وأ ةفيعض دالبملا لبق ىئاثلا نرقلا ىف

 بابرأ نم ريثكل نكي مل الو .ةرمثم

 تسيح معا ل



 اريثك اوناكو « ةعارزلاب ةريخ تاعاطقالا

 مايقلا وأ « ةيركسعلا ةمدخلل نوعدي اه

 « جراخلا ىف وأ رصم ىف تايماحلا لامعأب

 ةداع اوناك مهناف « تاروانملاب مايقلل وأ

 . نييرصم نيعرازمل اهريجأت نولضفي
 دوسنجلا ناك تاعاطقالا بناج ىلاو

 ناك ةديدحلا ىرقلا ىفو . انكسم نوحنم

 مهل نوديشي عايضلا باح صأ وأ كلملا
 ناف « ةديدحلا ىرقلاو ندملا ىف امأ « انو

 توي ى نكاسم نوحنمي اوناك دونجلا

 مهرأبتعاب# نويرصملا ناك اذاو . ىلاهألا

 اولمحت دق « دالبلا ناكس نم ىمظعلا ةيسلاغلا

 ناف ؛ دونحلا ءاويا ءبع نم ربكألا بناجلا

 ءبعلا اذه لمحت مهنوكراش اوناك قيرغالا
 . دالبملا ليق ثلاثلا نرقلا ذنم

 : تابهلا.ضراأ حى

 ةرابع امهدحأ ناك « ناعوت ضرألا هذهو

 فظوم بترم ةباثمب اهلخد ربتعتا ضرأ نع

 عونلا امأ . ضرألا هذه حنم ىذلا ةموكحلا

 ىتلا ةريبكلا عايضلا نع ةرابع ناكف رخآلا

 مهيدل ةوظحلا باحصأ ىلع ةملاطبلا اهقدغأ

 « نييركسملاو نييتدملا مهيفظوم رابك نم

 . رييدتلا نسحو طاشنلا ةرفوب اوفصتا نيذلا

 لمشت دق تابهلا نأ ىلا قئاثولا ريشتو

 ةيرقو ةيعارز اضرأ وأ « طقف ةيعارز اضرأ

 ةبهلا نأ ىلاو < طققق ىرق ةدع وأ « ةدحاو

 اهيف فرصتلا زوجي ال ةيصخش ةحنم تناك
 نأ ىلاو ؛« ثيروتلا وأ نهرلا وأ ميبلاب

 ةبوهوملا عايضلا ى ةعارزلل ةحلاصلا ضرألا

 تناك اهنا ىأ « كلملا ضرأ لثم لماعت تناك

 . بئارضو اراجيا جاتلل عقدت

 : صاخلا كالتمالا ضرأ د

 ىف دجوت تناك هنا قئاثولا نم نيبنت
 نم ةريبك تاحاسم رصم ىف ةقرفتم تاهج

 ىلا قئاثولا ريشتو . دارفألا اهكلتمي ضرألا

 تناك داليملا لبق ىناثلا نرقلا ةياهن ىف هنأ

 ضرألا ىف ةهكافلا نيتاسبو موركلا ةعارز

 هايملا نايغط وأ اهفافج ببس ترجه ىتلا

 هذه كالثما قح عارزلا بسكت اهيلع

 . امات اكالتما ضرألا

 . اضيأ ثلاثلا نرقلا ذنم ةعبتم تناك ةدعاقلا

 ارح اكالتما كلذك نوكلتمب دارفألا ناكو

 نأ ودبيو . نابم نم اهيلع امو ءانبلا ىضارأ
 ىلع مهدهع ةبادب ذنم اولمع دق ةملاطبلا

 دقف . صاخلا كالتمالا ضرأ ةحاسم دايدزا

 ضرألا ةحاسم عاستا ىلع دعاسي كلذ ناك

 نيتاسيو موركلا سرغ رشن ىلعو « ةعرزنملا
 باحصأ نم ةقيط دوجو ىلعو « ةهكافلا

 نيفظوملا نم ةريفو دادعأب ةملاطملا دمن' كالمألا

 عوجرلا نكمي نيذلا مهينماضو نيمزتلملاو
 ءاقولا مدع ةلاسح ىف مهتاكلتمم ىلع

 : مهتامازتلاب

 قف دجوت تناك هنا قئاثولا نم نيبنتو

 « ىلبقلا هجولا ىف ةصاخو « ةقرفتم تاهج

 نكميو ابو_بح عرزت ضرألا نم تاحاسم

 نسهرلاو ءارشلاو مسييبلاب اهيف فرصتلا

 هذه نا دعما الو

 مدل ىو



 اهرابتعا عيطتسن ال كلذ عمو . ثيروتلاو
 نا اهمهأ + بابسأ ةدعل اهبابرأل ارح اكلم

 نوعفدي اوناك ضرألا نم عونلا اذه بابرأ
 عيطتس ناك كلملا ناو « جاتلل اراحبا اهنع

 دعس ال كلذ ءازاو

 نوكلمس ال اوناك ضرألا هذه بابرأ نا

 قح طقف نوكلمي امتاو ارح اكلم مهضرأ

 قحلا اذه ىف فرصتلا نوعيطتسيو اهلالغتسا

 هبشلا ديدش ضرألا نم عونلا اذه لعج امم
 . ارح اكالتما ةكلتمملا ضرألاب

 . ضرألا هذه دادرتسا

 فرحلاو تاعانصلا ماظن  انلا

 ةريفو تايمك ةملاطبلا ةزوح ىف تناك دقل

 دادعأ مهترما تحت تناك امك « ماخلا داوملا نم

 مهبدل رفاوت اذكهو « ةرمملا عانصلا نم ةريبك

 راردسا نالفكت ناذللا نايساسألا نالماعلا

 ىلع بترت دقو . ةعانصلا نم ةريفو حابرأ

 اتيقد امظنم الالغتسا نيلماعلا نيذه لالغتسا
 داصتقالاب وأ ةملاطبلا تاراكشحاب فرعب ام ىلا

 ناك دقف . ةسلطملا ةعانصلا ٌناديم ىف هجوملا

 فرحلاو تاعانصلا ضعب نوركتحي ةملاطبلا

 حلملاو تيزلا جارختسا لثم « ايلك اراكتتحا

 ةفابدو رجاحملاو مجانملا لالغتساو ةعجلاو

 ىلع نوفرشو « ةيلاملا فراصملاو دولجلا
 انئثرسج اراكشحا هنوركتحيو رخآللا ضعبلا

 لحنلا ةيبرتو قرولاو جيسنلا ةعانص لثم
 ماقملا اذه ىف ىفتكتسو . نجاودلاو ةيشاملاو

 نعو جيستلاو ترزلا ىتعانص نع مالكلاب

 . ةيلاملا فراصملا

 ١ تيزلا ةعانص :

 رصم ىف ريبك نأش ةعانصلا هذهل تناك

 رصع ىف انأش تدادزا اهنكل « ديعب دهع ذنم

 روبلا ضرألا خالصتسا بحاص دقف « ةملاطبلا

 هجوو « ةيتيز تاتابن ةعساو تاحاسم ةعارز

 ةعانصلا هذه ميظنت ىلا ةريبك ةيانع ةملاطبلا

 نيسحتو جاتنالا ةدايزل ؛ اقيقد اميظنت

 وأ ةعانصلا هذه نع انتامولعمو . فنصلا

 . ىرخأ ةعانص ىأ نع اهنم

 هذه ميظنتب ةصاخلا حئاوللا نم نيبتيو

 ةثالث نوخوتي اوناك ةملاطيلا نا ةعانصلا

 جارختسا رصق ؛ الوأ : ىهو ةيسيئر فادهأ

 نم اورتشا نيذلا نيمزتلملا ىلع تيزلا

 نم تيزلا ةعااص مازتلا قح ةموكحلا

 نكل « مطرقلا وأ عورسخلا وأ مسمسلا

 نم عنصت نأب دباعملل حمست تناك ةموكحلا

 هيلا جاتحت ام نيرهش لالخ ىف مسمسلا تيز
 دحأ جرختسي الأ « ايناثو . دحاو ماع ىف

 هيلع تضرفو ةمكاحملل مدق الاو ةيفخ تيزلا
 ةداملا رفوتت نأ « اثلاثو « ةمراص تايوقع

 هذه ىمزتلم ىدل ةلماعلا ىددألاو ماخلا

 ةحاسم ماع لك ددحت تناك دقف . ةعانصلا

 ضرفتو « ةيتتز تاتابن عرزت ىتلا ضرألا
 نيعم رعسب هلك لوصحملا عيب ىلاهألا ىلع

 ىلع رظحتو « ةقطنملا ف تيزلا ةعانص مزتلمل

 ىلا ةيريدملا ةحرابم تيؤلا ةعانص لامع
 . ىرخأ ةيريدم

 ىف مازتلالا قح ىرتسشي مزتلملا ناكو



 مدع هيلع نيعتيو « نيماع ةدمل ةنيعم ةقطنم

 ىتلا ةيتيزلا بوبحلا لك نم تيزلا جارختساا

 ةباثمب اهنم ةنيعم ةيمك نازتخا لب « اهيرتسشي
 . ىلاتلا ماعلل ىطايتحا

 تيزلا راكتحا نم كلملا ديفتسي ىكلو

 جاتتالا ةيامح ىف ناوتي مل دح ىصقأ ىلا

 « ةديدشلا ةيجراخلا ةسفانلا نم ىلخادلا

 لقأ ىقيرغالا ملاعلا ىف تيزلا رعس ناك دنف
 حمس الأ ررقت كلذلو . رصم ىف هنم ريثكب
 ةرجاتملل جراخلا نم تيزلا داريتساب دحأل

 ةدمل ىصخشلا هكالهتسا نم رثكأ وأ هيف

 عفد هيلع ناك ةلاحلا هذه ىفو « مايأ ةثالث

 نكل « هرعس نم ابيرقت 0٠/ لداعت ةبيرض
 تمعفر داليملا لبق ىناثلا نرقلا ىف هنا نيس

 نم هتضرف دق تناك ىذلا رظحلا ةموكحلا

 ردقتو . ىبنجألا تيزلا داريتسا ىلع لبق

 ءارو نم اهنونجي ةملاطبلا ناك ىتلا حابرألا

 ةئامللا ىف نيعبسب هعبو تدزلا ةعانص راكتحا

 تيز ةلاح ىف ٠٠#/: و مسمسلا تيز ةلاح ىف

 . لظنحلا

 : جيسنلا ةعانص - ؟

 ةموكحلا نا ةفلتخملا ق,ئاثولا نم نيبتيو

 اهعرز بحب ىتلا ضرألا ةحاسم ددحت تناك

 رادقم نيعم رعسب اهل عابي نآ متحتو « اناتك

 تناكو . ناتكلا لو صحم نم طقق نيعم

 لوازي ىتح اهدهج ىراصق لذبت ةموكحلا
 نم نكمم ددع ربكأ ةيريدم لك ىف جيسنلا
 مدقت نأ ةيريدم لك ىلع ناكو . لاونألا

 ةشقألا نم طقف ةنيعم ةيمك ةموكحلل
 هذه نا ودبيو . اهتحتتأ ىتلا سبالملاو
 لاونألا جاتتا نم ةنيعم ةبسن تناك ةيمكلا

 ناك دادسلا نع زحعلا ةلاح ىفو . ةلماعلا

 ديان مع تاعوجلا نت اح
 تاجوسنملا طوبه ةلاح ىف كلذكو . حئاوللا
 تامارغ ضرفت تناك بولطملا ىوتسملا نع
 . ةعانصلا ىوتسم ىلع ةظفاحملا لجأ نم

 ىلع ضرفت ةموكحلا تناك كلذ نع الضفو
 ةبيرض تناك املعل ةبيرض عفد نيجسانلا
 . جييستلا ةلوازمب صيخرتلا

 لك ىرتشت ال ةموك حلا تناك الو
 نيجسانلا ىلع ضرفت الو ناتكلا لوصحم
 نم نيبتن هئاف مهتاجتنم لك اهل اومدقي نأ
 ةعاتملا هذه ركتحت ال تناك اهنا كلذ

 تناك ناو <« تيزلا ةعانص لثم ايلك اراكتتحا
 نأ نم دبالو . اهيف مهستو اهيلع فرشت
 نيعم رعس اهل هعيب ضرفت تناك ىذلا ناتكلا
 عناصم ريغ ةيكلم عناصم ىف عنصي ناك
 . ىلاهألا

 لخد نا هاندروأ امم نيبنت نأ اننكميو

 اهركتحت ال تناك ىتلا تاعانصلا نم ةموكحلا

 نم ةنيعم ةبسن نع ةرابع ناك ايلك اراكتحا
 هذه ةلوازمل ةبيرضو « اهب نيلغتسملا جاتنا
 . تاعانصلا

 : ةيلاملا فراصملا ل *

 رئاسو دوقنلا لادبتسا ةيلمع نا ودبيو
 ' قيرغالا دالب ىف تدجو دق ةيفرصملا لامعألا
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 كلت ىف معيو رشتني دقنلا لوادت ذخأ ذنم

 فراصملا فرت مل اهناق رصم امأ . دالبلا

 تئشنأ امدتع الا ةملكلا ىناعم قدأب ةيلاملا

 . ىنودقملا حتفلا دعب اهئاجرأ لك ىف

 فرصملا ىلع فرش ةيلاملا ريزو ناكو

 ى هعورفو ةيردنكسالا ىف ىسيئرلا ىكلملا
 تناكو . ىرقلاو ميلاقألاو تابريدملا مصاوع

 ةيكلملا فراصملا هذه نيب ةقيشو ةلص دجوت

 «دالبلا ءاحنأ ىف ةيكلملا ةنارخلا عورف نيبو

 اقفتا ناو امهنأل امهنيب طلخلا مدع بجب نكل

 . نيعم صاصتخا امهنم لكل ناك مسالا ىف

 لامعألاب موقت ةيكلملا فراصملا تناك دقف

 ةنازخلا عورف لامعأ امأ « ةيداعلا ةيفرصملا

 ةفاك ملست ىلع ةروصقم تناك اهناف ةيكلملا

 اهرداصم عا ونأ فالتخا ىلع ةيريمألا لاومألا

 نم مأ نيمزتلملا نم مأ ىلاهألا نم ءاوس

 ى تئشنأ امدنعو . اهعمحب نيفلكملا نيفظوملا

 كلملا باسح ةرادا دالبملا لبق ىناثلا نرقلا

 ةديدج نئازخ ءاشنا ىلا كلذ ىدأ صاخلا

 باج ىلا « صاخلا باسحلا نئازخ » ىعدت

 . ةيكلملا نئازخلا

 فراصملا ةرادآ قح عسي كلملا ناكو

 ةدم تناك دوقع ىفغتقس هيمزتلمل ةيكلملا

 تاونس سمخ انايحأو نيتنس انايحأ اهنايرس

 نمضي كلملا ناكو . كلذ نم رثكأ انايحأو

 اهئارشو دوقنلا عبس راكتحا نيمزتلملل
 لقألا ىلع فراصملا هذهل مدقيو « اهلادبتساو

 نئارزخلا ىلع نيعتب ناك دقف . اهلاومأ نم ابناج

 نم هملستت ام مفد ندملا فو ىرقلا ىف ةيكلملا

 ىف لك « ةيكلملا فراصملا ىلا ةماعلا لاومألا

 نا انل نيبلي مث نمو . مايأ ةرشع لك هتقطنم

 حابرألا لثمي ناك فراصملا لامعأ مازتلا عيب

 . هلخد ىقاص نم كلملا اهينجي ىتلا

 حصألا ىلع وأ فراصملا ريدم ناك دقو

 ناك كلذكو « قيرغالا نم اهترادا ومزتلم

 فراصملا لامعأ راصتقا لعلو . مهؤالمع اضيأ

 رفقف ىلا مج رب قيرغالا ىلع اهلماعت ةكرحو

 . دوقتلا مادختساب مهتفلا ةلقو نييرصملا ةيبلاغ

 نييرصملا نأ ىلا كلذك عجري ناك هنأ دعبب الو

 مهئابآ وذح اوذحي نأ نول ضفي اوناك
 . ةهلآلا ةيامح ىف مهلاومأ اوعضيو مهدادجأو

 موقت ةماه ةيلام تااشنم دباعملا تناك دقف

 . ةيلالا فراصملا طاشن هجوأ نم ريثكلاب

 ةراجتلا ماظن  اعبار

 ةيلخادلا ةراجتلا ١

 بوبحلا ةراجت نا قئاثولا نم نيبتيو
 تايمكلا ادع اميف ةرح تناك رصم ىف ةيئاذغلا

 نأ عارزلا ضعب ىلع متحب كلملا ناك ىتلا

 ودبي اميف اهب دسيل نيعم رعسب هابا اهوعيس
 نم اهيفكي ام ىلا رقتفت ىتلا تايريدملا ةجاح
 بوحلا ىف راجتالا نا كلذ ىنعمو . بوبحلا

 مث نمو « دويقلا ضعب هبوشت تناك ةيئاذغلا

 . ةقلطم ةيرح ارح ناك هنأب لوقلا نكمي ال

 تناك ةموكحلا ناف ةيتيزلا بوبحلا امأ

 ىمزتلل ددحم رعببب اهلوصحم لك عيب ضرفت
 عابي تيزلا عيب قح ناكو . تيزلا ةعانص

 مسا قال لس



 ردجي اممو . ىنلع دازم ىفتقمب نيمزتلملل
 تيزلا رعس ىلع نكت مل ةديازملا نا ةظحالملاب

 « ةئزحتلاب عيبلا رعس ددحب ناك كلملا نأل

 لك ىف ايموي عابت ىتلا تيزلا ةيمك ىلع امناو
 .ناكم

 اهل نيعم رادقم عيب متحت ةموكحلا تناكو

 ةيقب امأ . نيعم رعسب ناتكلا لوصحم نم

 ناكو « ديق ىأل اعضاخ نكي ملف لوصحملا

 . ةتوافتم راعسأب قاوسألا ىف عابي

 بهذي ام ةحص فلس ام لك نم نيبتيو

 ةرحلا ةراجتلل نكي مل هنأ نم ضعبلا هيلا
 اذا الا مهللا ع اهارقو رصم ندم ىف دوجو

 . حولي اميف ةيردنكسالا انينثتسا

 تناك ىتلا علسلا ةلاح ىق هنا وديو

 متحت وأ اهعيبو اهعنص ركتحت ةموكحلا

 ةموكحلا تناك اهنم ائيعف ابيصن اهءاطعا

 نيذلا اهءالمع ةباثمب ةئزحتلا ةراجت ربتعت

 حجرملاو . ىلاهألل علسلا عيب ىلع اهنودعاسي

 نورطشي اوناك تيناوحلا باحصأ لك نأ

 صيخارت ىلع ةموكحلا نم لوصحلا ىلا
 لباقم ىف ةموكحلا ءاطعا ىلاو ؛ عيبلا ةلوازمل

 . مهحابرأ نم اريبك ابناج كلذ

 ثلاثلا نرقلا قئاثو ىدحا نم حضتيو

 معلسلا مسقي ناك ةيلاملا ريزو نا داليملا لبق
 تددح ىتلا علسلا « امهدحأ : نيمسق

 ملسلا هذه نأ ودبيو ؛ اهراعسأ ةموكحلا
 تناك ىتلا تاعانصلا تاجتنم نع ةرابع تناك

 للشم « ايئزج وأ ايلك اهركتحت ةموكحلا

 حلملا اضيأ حجرملا نمو ؛ تاجوسنملاو تيزلا
 ناكف ىناشلا مسقلا امأ . روطعلاو نداعملاو

 اهراعسأ ةموكحلا ددحت مل ىتلا علسلا لمشب

 نم اورتشا نيذلا صاخشألا اهعيبي ناكو

 ريثك ناك دقف . اهعيبو اهجاتتا قح ةموكحلا

 هماوق ماظنل اعضاخ تاعانصلاو فرحلا نم

 جاتتا قح ةموكحلا نم مزتلم رجأتسي نأ

 ةعانص لثم ةنيعم ةقطتم ىف اهعيبو ةعلس

 عيبلا قح ناك نايحألا ضعب ىف نكل . ةعجلا

 موحللا عيب لثم رجأتسُي ىذلا وه هدحو
 بلغأ نأ ف كش الو . ىهطملا سدعلاو
 اقفو رعسلا نوددحي اوناك نيمزتلملا ءالؤه

 ىلاغي السيكل هنكل « بلطلاو ضرعلا ةلاحل
 كرت الأ ةيلاملا ريزو ىأر « مهحابرأ ىف راجتلا
 ىلا بلط كلذلو ؛ براغلا ىلع لبحلا مهل

 ىنعمو « ةلوقعم احايرأ مهل اوددحي نأ هئالكو

 تناك ىتلا علسلا ةلاح ىف ىتح هنا كلذ

 نكي مل ايمسر اهراعسأ ددحت ال ةموكحلا

 نأل « ديق لك نم اررحمو اقلطم راجتالا
 . فارشالا نم عونل ةعضاخ ,تناك راعسألا

 نكت مل ىتلا علسلا ةفاك نا كلذ ىنعم سيلو

 فارشال ةعضاخ تناك ةددحم راعسأ اهل

 راعسأ نأ ىلا قئاثولا ريشت ذا ؛ ةموكحلا

 ىلا تقو نم توافتت تناك ةيئاذغلا بوبحلا

 ىلا ريشن امك ؛ ناكم ىلا ناكم نمو رخآ

 « ةشحاف احايرأ اهنم نونحي اوناك ءابرثألا نأ

 رجان ريكأ ناك كلملا نأ ىلا كلذ درم لعلو

 . ةيئاذغلا بوبحلل

 دل مى سس



 نم ةموكحلا دراوم زجون نأ نكميو

 : ىف ةيلخادلا ةراجحتلا

 نم اهينجت ىتلا ةيراجتلا حابرألا (1)
 اهعببو اهعنص ركتحت تناك ىتلا داوملا
 . اهعيبو اهداريتسا وأ

 حامسلا ريظن هيبجت ىذلا رجألا (ب)
 ىلع اهضرفت تناك ىتلا بئارضلا (ج) لقا اهم زأ ميلا موو عمار
 . ةكرحتلا راحت

 ىلع اهضرفت تناك ىتلا بئارضلا ( د )
 ركتحت ةموكحلا تناك ةدام ءارش ءاقل ىلاهألا

 . ةعجلاو حلملا لثم اهجارختسا وأ اهعنص
 تناك ىتلا دئاوملاو سوكملا (ه)

 ةقطنم نم علسلا لقت دنع اهلصحت ةموكحلا
 . ىرخأ ىلا

 : ةيجراخلا ةراجنلا  ؟

 اهتاكلتمم نم رصم تادراو ميسقت نكميو
 طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح دالب رئاس نمو
 ةيبرغلا ةيلامسشلا دالبلاو دوسألا رحبلاو

 رصم تناك ىتلا داوملا امهدحأو : نيمسق
 « لويخلاو نداعملاو باشخألا لثم اهيلا رقتفت

 شيجلا ةجاح دسل اهنم مزاللا نا حجرنو
 تآشنملاو ةموكحلا حلاصم ىقابو لوطسألاو
 « كلملا ىلعافقو هداريتسا ناك ةماعلا
 دارفألا ةجاح دسل داوملا هذه نم مزلي ام امأ
 نوعفديو هنودروتسسا نيذلا مه راجتلا ناكف

 مسقلا ناكو . ةلوقعم ةيكرمج اسوكم هنع
 داب اور مح هع لاح كا

 علسلا هذمه نودروتسي نيذذلا مه راجتلا

 نم نيبتيو . ةعفترم اسوكم اهنع نوعفديو
 جراخلا نم ةدروتسملا عئاضيلا نا قئاثولا

 تناك ىناشلا سويملطب دهع ىف لقألا ىلع

 ىتلا ةيكرسجلا سوكملا بسحب تائف عبرأ

 ةئفلا نع /ه٠. اهردق ناكو « اهنع ىبجت

 */"ه و ةيناثلا ةئفلا نع ا ةعع و ىلوألا

 . ةعبارلا ةئفلا نع /؟.٠ و ةثلاثلا ةئفلا نع

 عاونأ ةدعو تمزلا لمشت ىلوألا ةئفلا تناكو

 ةيناشلا ةئفلاو ؛ ودبي اميف رخافلا ذيبنلا نم
 ةئفلاو « نيتلا كلذكو سوساثو سوبخ ذيبن
 كامسألاو موحللاو نبجلاو لسعلا ةثلاثلا

 نامرلاو زوجلاو جنفسالاو خماوكلاو ةففجملا

 . فوصلا ةعبارلا ةئفلاو ؛ ةيراخفلا ةينآلاو

 هذه تناك اذا هنا هتظحالم ردحب اممو

 سايقلاب ادج ةعفترم ودبت ةيكرمجلا سوكملا
 دالب ىقاب ىف ىبحت تناك ىتلا سوكملا ىلا
 سوكملا هذه ناق « طسونملا ضيبألا رحبلا
 ةضووفملا بئارضلا لياقت تناك ةيملطبلا
 '/ ه٠ اتسرض تناك دقف « دالبلا تاحتنم ىلع
 ديبنلا دروتسم امهعفدب نيتللا /م و
 ثلثلاو فصنلا ىتببرض نالباقت ىقيرغالا
 كلذكو « موركلا ىعارز ىلع نيتضورمملا
 لسعلا ىلع ةضورفملا /؟5 ةيرض تناك
 ىلع ةضووفملا عبرلا ةببرض لياقت ىبنجألا
 ةضورفملا /58 ةييرضو « رصم ىف نيلاحنلا
 عبرلا ةييرض لياقت ةففجملا كامسألا ىلع
 . نييلحملا كامسألا ىدئاص ىلع ةضورفملا

 تنساها اسس



 ىف اروظحم هداريتسا ناك دقف تيزلا امأ

 لامعتسالل الا داليملا لبق ثلاشلا نرقلا

 اهردق سوكم هيلع ضرفي ناكو « صاخلا

 .ددحم رعسب كلملل لاحلا ىف هعبب نيعتبو / ه٠

 ةيكرمجلا سوكملا نا هانفلسأ امم نيسو

 ةيرصملا تاجئتنلا ةيامح اهب دصقتي مل ةعفترملا
 ةموكحلا دراوم ةيامح اهب دصق امئاو « اهتاذل

 . تاحتنملا كلت نم

 قرشلاو بونجلا نم رصم تادراو نع امم
 هذه ءارش ركتتحي ناك كلملا نا حجري هناف

 رصم ىلا اهنولقني راجتلا نا“ امدنع علسلا

 متحي ناك كلملا نا دعبي ارو . اهتاكلتمم وأ

 ءاهلوصو درجمب ددحم رعسب هل علسلا هذه عيب

 كلهتسم رملاو روخبلاو روطعلا نكت ملو

 حئاور ىلا لومت لب ماخلا اهلكش ىف ةداع

 قى دعب دحن مل انتكل « ةيودآو قيحاسمو

 هيلع موقت تناك ىذلا ماظنلا نع ائيش قئاثولا

 اوناك ةملاطبلا نا دعيتسن ال انك ناو « اهتعانص

 اها دنعش هلو: ةعانملا دستور

 هله ريدصت نوركتحي اوناك ةملاطبلا نا

 . اهعنص دعب كلذكو ماخلا اهلكش ىف علسلا

 ءاملعلا نيب فينع لدج مويلا مدتحيو

 ىرخألا علسلا ريدصتب موقي ناك نم لوح
 تارداص ثنا انفرع نأ قبس دقف ©« رصم نم

 ملاس ىلع رصتتقت مل ىبرغلا ملاعلا ىلا رصم
 لمست تناك لب بسحف قرشلاو بونجلا

 بوسبحلا اهمهأ تناك ةيرصم تاجتنم اضبأ

 رصم ناو « ةيناتكلا تاجوسنملاوقرولاو

 نم اريثك قرشلاو بونجلا ىلا ردصت تناك

 ةينآلاو تويزلاو تاجوسنملا لثم اهتاعونصم
 تادعم نم اهريغو ةحلسألاو ةيجاجزلا

 رحبلا نم دروتسملا ذيبنلا كلذكو « لانقلا

 كلملا نا ىرن نحنو . ط سوتملا ضيبألا

 تارداصلا ةراسجت ىف مهسسي ناك

 فرشي ناك ناو « اهركستحي مل هسنكل

 نم لوصحلا لجأ نم اقيقد افارشا اهيلع

 اذه مهتلوازم ريظن بئارض ىلع راجتلا
 ىلسع لوصحلا لجأ نم كلذكو ؛ لمعلا

 لجأ نم ءىش لك لبقو « ةيكرمجلا سوكملا
 ىف دالبلا تاحتنم لك فازنتسا مدع نامض

 قاوسألا ف ضورعملا لقي نأ ةيشخ « ريدصتلا

 امم كلذل اعبت ةشيعملا راعسأ عفترتف ةيلحلا

 لقتف جاتتالا فيلاكت ةدايز ىلا امتح ىففي

 ! ةحابرأ

 ىتش بئارض  اسماخ

 ىتلا ةددعتملا بئارضلا ىلا ةفاضالابو

 فلتخمو كلملا ىعرازم ىلع ةملاطلا اهضرف

 فرصحلاب نيلغت_لملاو ىضارألا بابرأ

 مهاياعر ىلع اوضرف « ةراحتلاو تاعانصلاو

 لعلو . اريفو الخد مهيلع ترد ىتش بئارض

 بئارضلا تناك ةعونتملا بئارضلا هذه مهأ

 ديبعلا (؟ ) ىنابملا ( ١ ) : ىلع اهوضرف ىتلا
 ءارشلاو عيبلا ( ؛ ) دوقعلا ليجست ( ©)

 كالمألا ةيكلم لاقتنا ( 5 ) تادازملا ( ه)

 ىناوملا مادختسا ( ه) ثاريملا ( + ) ةتباثلا

 الضف كلذو .. خلا قرطلا مادختسا (5)

 . ةيفاضالا بئارضلا نم ددعو ةرخسلا نع

 تبعا ا لس



 بئارغلا ةيابج ماظن  اسداس

 ىف مازتلالا ماظن ىلا ةملاطبلا اجل دقو

 ناكو . ةيدقت مأ تناك ةيعون بئارضلا ةيابج
 مهنكل « بئارضلا ةيابجب نوموقي ال نومزتلملا
 « اهتيابج ىلع فارشالا ىف نومهسي اوناك
 اوناك كلملا مم مهدقاعت ىفتقب مهنأل

 نم هومنزتلا امم لوصحلا هل نونمشي

 . لاملا وأ داوملا نم نيعم ردق ىلع بئارضلا

 لك لخد دازملا ىف ايونس رهشي ناكو
 اقالطا دزت مل ةنيعم ةقطتم ىف ةدح ىلع ةببرض

 نيعتب ناكو « ةدحاو ةيريدم ىلع ةلاح ىأ ىف

 ةدم هيلع ىوطني ام لكو دازملا نع نالعالا

 فرعتي ةديازملا ىف نيبغارلل حم ست ةيفاك

 وسري دازملا ناكو . دازملا ف رهشيس ام قئاقد

 ةليسصح ربكأ ةموكحلل نمضي نم ىلع
 ىلا قئاثولا ريشتو . اهنيعب ةبيرض نم ةنكمم
 نم ةديازملا باي حتتفي حامسلا نكمي ناك هنأ

 ةدايزلا لقت الأ طرشب « اهئاهتتا دعب ديدج

 اسر دق دازملا ناك امم ٠١١/: نع ةضورعملا

 وسري نيذلا نيمزتلملا ىلع نيعتي ناكو . هيلع
 نوتمضي اصاخستأ اومدقي نأ مهيلع دازملا

 ىلع نيعتي ناكو . هيلع دقاعتلا مث امب ءافولا

 ءافولل انهر مهتاكلتمم اومدقي نأ نينماضلا

 هذه نوكت نأ طرشب « هيلع دقاعتملا مازتلالاب

 . ىرخأ تامازتلا ىأ نم ةيلاخ تاكلتمملا

 نوفظوم بئارضلا ةيابجب موقي ناكو
 نيفلتخم نيبقارم فارشا تحت نويموكح

 حلاصم تناك الو . ةبيرضلا مزتلم كلذكو

 مهيلع هضرف ام ببسي « ةدحاو اعيمج ءالؤه

 ءادأ ىف اوقفخأ اذا تابوقعلا نم نوناقلا

 اعيمج اونواعتن نأ ايعيبط ناك دقف « مهماهم

 ءالؤه ناك اذكهو . بئارضلا ىعفاد ىلع

 وه مهمه لك صاخشأ ةمحر تحت نوسعاتلا

 « مهقتاع ىلع ةاقلملا ةيوئسملا نم صالخلا

 نيدلا بئارضلا ىعفاد حلاص ىلا رظن نود

 ببسس نمزلا ىفم ىلع مهلاح تءاس
 .هب اوقهرثأ ام

 باسحل عدوي نولصحملا هعمجي ام ناكو

 ىفو « ادقت ناك نا ةيكلملا نئازخلا ىف مزتلملا

 دعب نيت اذاو . انيع ناك نا ةيكلملا نزاخملا

 ىف ةدايز دوجو ماعلا رخآ ىماتخلا باسحلا

 ىلا لت تناك اهناف « ةببرضلا ةليصح داريا

 ىلا بلطي ناك هناق زجع دجو اذا امأ . مزتلملا

 ناكو . هدادس ىف ةمهاسملا هيتماضو مزتلملا

 مزتلملا كالمأ ىلع ءاليتسالا عبتتسي كلذ

 . رجعلا ددسُم ىتح نيئماضلاو

 تناك بئارغلا مازتلا ةنهم نا ودبيو

 « ةملطبلا دهع ةيادب ىف ليلق ريغ حبر ردصم

 ددع ةرثكو ةديازملا ىف سفانتلا ليلدب
 ى تلدبت دق لاحلا نا ودبس نكل . نيمزتلملا

 تصن املالاو « ةملاطبلا رصع نم ىناثلا رطشلا

 مزتلملا ءاطعا ىلع سماخلا سويملطب حئاول
 هلوصح مدعو هب مزتلا امب هئافو ةلاح ىف ابترم

 . هلمع نم بسكم ىلع

 سيما



 ران لصغلا

 ءاضقلا

 ةيئاضقلا تائيهلا  ىئانحلا نوناقلا -- ىندملا نوناقلا

 نوفل ٌويو دالبلا ىلاهأ نوبرصملا ناك امل

 تاداع مهلو « اهناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلا

 نمزلا اهللج مظنو نيناوقو ةخسار ديلاقتو

 رصانعلا رثكأ قيرغالا ناكو « راقولاو ةباهملاب

 نم اظح مهرفوأو انأش مهلجأو اددع ةيبنجألا

 مله لك ةملاطبلا لخدأ دقف « ةراضحلا

 مهماظن عسضو دنع مهباسح ىف تارابتعالا

 نييرصملل اوظفتحا مهنا كلذ نايبو . ىئاضقلا

 مهمظنو مهتيئاوقب « فورظلا حمست ام ردقب
 ةيندملا مهنيناوق مهيلع قبطت تناكف « ةثوروملا

 محسا اهيلع قيرغالا .قلطأ :ىتلا .ةيديلقتلا
 . 6« دالبلا نيناوق »

 تائف ثالث اوناك مهنأف رصم قيرغا امأ

 ءاضعأ ةئفو « ةيقيرغالا ندملا ىتطاوم ةئف ىهو

 نيذلا قيرغالا ةئفو ةيموقلا تايعمجلا

 ةيقيرغالا ندملا ىف نينطاوم اونوكي مل

 لكل ناك املو . ةيموق تايعمج ىف ءاضعأ الو

 ةيقيرغالا نيناوقلا نم ةعومجم ةيعمجو ةنيدم
 « نينطاوملا نيناوش ) فرعتو اهب ةصاخلا

 ىرخألا نع فلتخت ةعومجم لك نيناوق تناكو
 كلذكو نيناوقلا نيب ريسيتلا لجأ نم هناف

 مل نيذلا قيرغالا تالماعم ميظنت لجآ نم

 ةملاطبلا ناك تايعمحلاو ندملا كلت ىلا اومتني

 . عاونألا ةفاتخم ةيكلم رماوأ نوردصي
 نيبرصملل اوحمس دق ةملاطبلا ناك اذاو

 ماكحأل اقفو مهتالماعم ميظنتب قيرغالاو

 « امهنم لك اهفلأب ناك ىتلا ةيندملا نيناوقلا

 ادحوم ايئانج انوناق نيقيرفلل اوردصأ مهناف

 ةدحوم دعاوق عابتا امهيلع او ضرقفو

 . ةيئاضقلا تاءارجالل

 ىندملا نوناقلا  الوأ

 ١- ةيصخشلا لاوحالا :

 ةديدع قراوف دجوت نأ ايعيبط ناك دقل
 الثم ىرنو « ىقيرغالاو ىرصملا نيعيرشتلا نيب
 ىلا امهنم لك ةرظن ىف قراوفلا هذهل احضاو

 نوناقلا فنك ىف عتمنت ةأرملا تناك دقف « ةآرملا

 لالقتسالا نم ردقو ةيعامتجا ةناكمب ىرصملا

 كلذ ةيآو . ةيقيرغالا عئارشلا امهب فرتعت مل

 ضحبب الا جورتت ال تناك ةيرصملا ةأرملا نا

 جوزلا ىلع ةليقث ةداع تناك طورشبو اهتدارا

 ارمأ تاجوزلا ددعت لعجت تناك اهنا دح ىلا

 ثيح نم احابم ناك ناو عقاولا ىف ارذعتم



 نع لاصفنالا عيطتست اضيأ تناكو . أدبملا

 ىذلا قادصلاب هتبلاطمو « تءاش ىتم اهجوز

 ىف فرصتلاو « جاوزلا دقع ىف هيلع صتن

 . طرش وأ ديق ىأ نود كلمت اميفو اهسعن

 نوناقلا رظن ىف تناك ةأرملا نا نيح ىلع

 ىصو ىلا ةجاح ىف مث نمو « ارصاق ىقيرغالا

 ةملاطبلا نكل . اهتاقرصن لك ىف اهيلع ىعرش

 « ةيقيرغالا ةأرملاو ةيرصملا ةأرملا نيب اوواس

 امناو « ىلوألا ةناكملا ىلا ةيناثلا عفرب ال

 ىتح ةيناشلا ىوتسم ىلا ىلوألاب طوبهلاب

 سملنو . اهتلاحب ةيقيرغالا ةأرملا قيضت

 ةصاخلا نوئشلا ضعب ىف اضيأ ىقيرغالا رثألا

 دحأ قحو « اياصولا مادختسا لثم ثاريملاب

 صخيشلا قحو « رخآلا ثري نأ ىف نيجوزلا

 ىرخأ ةيحان نمو . هضفر وأ ثاريملا لوبق ف

 ىهرغالا نوناقلا ف ىرصملا نوتاقلا رتثأ

 ذخأ دقف « ةيصخشلا لاوحألاب صاخلا

 ةصاخلا جاوزلا دوقع نييرصملا نع قيرغالا

 ةصاخلا دعاوقلاو « ةيلاملا لئاسملا لك تابناب

 ماكحأ ضعبو « امهئانبأ ىلع نيوبألا ةرطيس

 ىواستلاب ثرالا ىف تنبلا قح لثم ثاريملا

 و هرجيفا مدع ةيضر اها هلولا حب
 . كلذ فانت

 نوناسقلا نا ءاملعلا نم ريثك دقتعبو

 وعدي جاوزلا نم نيعونب فرتعي ناك ىرصملا

 رخآلاو « لماكلا جاوزلا » امهدحأ ءاملعلا

 عونلا رسفتيو . « ةبرجتلا وأ ةعتملا جاوز 2

 ىمسر دقع هدوجو تنك جاوز هنأب لوألا

 ةايح اعم نافرطلا ىيحي نأب دعولا نمضتي
 ريغو قادصلاب ةصاخ اطورش كلذكو ةيجوز
 اميس الو نيفرطلا نيب ةيداملا تاقالعلا نم كلذ
 جاوزلا نم ىناثلا عونلا امأ . دالوألا قوقح

 رخآ ىف ىهتني دق وأ لماك جاوز ىلا اهدعب ووك ردت ديم رد جاور ضل

 تامازتلا هيلع بترتت نأ نود « ةرتفلا كلت
 ىلع مويلا ءاملعلا قفتيو . نيفرطلا نيب ةمئاد
 قافتا ىلع موقي ناك نييرصملا نيب جاوزلا نأ
 هبحصي ىذلا دقعلا امأ « نيفرطلا نيب ىوفش

 هدوجو تبشي امناو جاوزلا ممتن ال ناك هناذ
 طمحمو نيفرطلا نيب ةيداملا تاقالعلا مظنيو

 . دالوألا قوق

 ىف مهناف < قيرغالا نيب جاوزلا نع امأ
 نوررحي اوناك سيميلوطبو ةيردنكسالا
 ناكو . ىنيد رخآلاو ىندم امهدحأ نيدقع
 نيتنيدملا نيتاه جراخ نوشيعي نيذلا قيرغالا

 دوقع ) امهو دوقعلا نم نيعون نوفرعي
 ناك دقو . 6« ةرشاعملا دوقع » و « قافتالا
 نم نيعون نالثمي دوقعلا نم ناعونلا ناذه
 امهب دصقيو « جاوزلا نم دحاو عونل قيثوتلا
 نيفرطلا نيب ةيداملاو ةيصخشلا تاقالعلا ميظنت
 . دالوألا قوقح تابثاو

 ناك ىقيرغالاو ىرصملا نينوناقلل اقفوو
 قالطلا ناكو . قالطلا قح نيفرطلا نم لكل
 نم ةقيثو ريرحتو نيفرطلا لاصفتا درحس متن

 نيف رطلا دسأل دب مل هنأ اذهبف تبكي روض
 . رخآلا فرطلا لبق قوقح

 دبع



 ىقيرغالاو ىرصملا نانوناقلا قرشيو
 ناكو . ديبعلاو رارحألا نيب احضاو اقيرفت

 ديبعو 6 كلملا ديبع : ىهو تائف ثالث ديبملا

 . دياعملا ديعو « دارفألا

 ىلع قيرغالاو نييرصملا قح نم ناك دقو
 ةيصولا نوكت ىكلو . تايصو لمع ءاوسلا
 « دوقعلا قثوم اهررحب نأ نيعتي ناك ةحيحص
 مث كلذب موقي نأ ىصوملا عسو ىف ناك هنكل

 ناك نيتلاحلا ىفو ؛ دوقعلا قثوم ىلا اهمدقي

 ةلاح ىو . دوهشلا ةداهشب كلذ مامتا بجي

 بتري ىرصملا نوناقلا ناك ةيصو دوجو مدع
 « دالوألا ةقبط اهتمدقم ىف ىتأت تاقملع ةثرولا

 لداعي ابيصن ذخأب نأ ربكألا نيالل قحي ناكو

 هتخأ تناك ىذلا رغصألا هيخأ بيصن فعض

 نم ناكو . بيصنلا رادقم ىف هعم ىواست

 اذا مهيبأ بيصن ىلع لوصحلا دافحألا قح

 ةيصو دوجو مدع ةلاح فو . مهدج لبق قوت
 ةيقسألا ءانبألا ىطعي ىقيرغالا نوناقلا ناك

 ءانألا ةيصنأ تناكو « مهئابك ةثارو ىف

 اذا ثرالا ىف ةكراشملا تانبلل قحبو ةيواستم

 . نهروهم نذخا دق نكي مل
 : ةيليعلا لاوحالا ل "

 رسيأ اهليجستو دوقعلا ريرحت ربتعيو
 ةعاسمج ىف ةيكلملا قوقح تابثال لبسلا
 رصم ى دوقعلا ريرحت ناك دقو . ةرضحتم

 تاعامجلا ىلا نومتتي ةبتك ىلع امقو ةينوعرفلا
 ريرحت ناف ةملاطبلا رصع ىف امأ < ةسدقملا

 « ةبتكلا كئلوأ ىلع اروصقم دعب مل دوقعلا

 رئاساس نم دارفأ ةنهملا هذه فرتحا دقف

 اقفو اما ررحت دوقعلا تناك دقو . سانلا

 نوناقلا ماكحأ وأ ىرصملا نوناقلا ماكحأل

 ناك ةبوتكملا دوقعلا بناج ىلاو . ىقيرغالا
 « ةيوفشلا تاقافتالا فرعي ىرصملا فرعلا

 . لوقي ام ةحص ىلع مسقي نأ نيد ىلع

 ناك ةنامأب دوقعلا ذيفنقت نامضلو

 اطورش اهيف نوع ضي قيرغالاو نويرصملا
 « ىقيرغالا نوناقلا ىف ةفولأم تناك ةيئازج
 قبط دق ىقيرغالا نيدلا نوناق نا ىلع لدي امم
 ءاوسب ءاوس قيرغالاو نييرصملا ىلع رصم ىف
 دق هنأ نم دبالو . ةملاطبلا رصع ةيادب ذنم

 ىرصملا كلملا نوناق ءاسفلا كلذ قبس
 نيدملا سبحب حمسي الزاك ىذلا سرروخكوب

 . هدايعتسا وأ

 ناك نينئادلا قوقح نامض لجأ نمو

 ةميدق ىرخأ لئاسوب فرتعي ىرصملا نوناقلا

 ىلع اهيف صنلاو دوقعلا ليجست ريغ دهعلا
 نونئادلا ناك مدقلا ذنم هناف « ةيئازج طورش

 ةين ءوس دض ةددعتم لئاسوب نوطاتحي
 هذه ىدحاو . ىلاملا مهرسع وأ نينيدملا

 نهرب » مويلا هيمسن ام هبسشت لئاسولا

 ضرقلا لمع دنع هنأ كلذ ىنعمو « « ةزايحلا

 لداعت انيع نامض ةباثمب نئادلل نيدملا مدقي

 ىذلا غلبملا بيرقتلا هجو ىلع اهتميق
 امدنع نيعلا درب نئادلا دهعتن نأ ىلع هنادتسا

 هبسشتف ةيناثلا ةليسولا امأ . هنيد فوتس



 هانعم ىف وهو © ىنامضلا نهرلاب » هقرعن ام

 ةضبق ىف ىقبن نيع ىلع نئادلا قح ىنوناقلا
 . نيدلا دادس نمضت اهتميق نا ريغ نيدملا

 هفرعن ام لئامت اهناق ةثلاثلا ةليسأولا امأ

 نيدملا عيبي نأ ف صخلتتو « ىئئافولا عيبلاب )
 ظافتحا عم نيدلل انامض ةمدقملا نيعلا نئادلل
 دادس دنع هراقع عاجرتسا قحب لوألا

 . نيدلا

 مازتلا ناك ىرصملا نوناقلا ماكحأل اقفوو
 لب نيدلا دادسب ىهتني ال نئادلا لبق نيدملا

 . هاضتقمب نيدلا حنتم ىذلا دقعلا دادرتسا

 مازتلا ناف ىقيرغالا نوناقلا ماكحأل اقفو امأ

 نئيدلا دادس ىهتني لصألا ىف ناك نيدملا

 ادبنلا قرقالا ني داشحنا تيل نق
 ىقب املاط امئاق مازتلالا ءاقبب لئاقلا ىرصملا

 لئاسو ةدع ذختت تناك كلذلو . اميلس دقعلا

 نيدملا لوصح اهنيب نم ناك « كلذ ةهجاومل
 نئادلل دعب مل هلا هيف تبث لاصيا ىلع

 دقعب ابوحصم دقعلا در وأ « هلبق قومتح

 لف لورا راجعا وف: علا ويحق ةيدع
 . نيدملا ىدل نئادلا تامازتلا

 دئاوفلا ضورقلاب اقيثو الاصتا لصتيو
 ةيدربلا قئاثولا لدتو . اهنع ىبحت ىتلا

 ايمسر هب حومسم رعس ىصقأ نأ ىلع ةثيدحلا

 ىأ ايرهش /5 ناك ضورقلا ىلع ةدئافلل
 رعسلا اذه عافترا مغربو . ايوتس 5

 كلذلو « نييارملا عشج دسل ايفاك نكي مل هناذ

 اوناك نوناقلا ةلئاط تحت اوعّش .اليكل مهناق

 غلبملا ىف ةدمافلا جامداب ةليحلا ىلا نوأجلي

 ىلع دقعلا ف صنلا نود هدادس بجاولا

 ى نيدلاب ءافولا مدع ةلاح ىو . ةدئافلا رعس

 ةمارغ نيدملا ىلع ضرفت ناك ددحملا تقولا

 نوناقلا ناكو . دقعلا ىف اهيلع صنت ةنيعم

 ىلا ةمارغلا هذه لصت نأب ممس ىقيرغالا

 ىرصملا نوناقلا امأ ©« ىلصألا نيدلا لثم

 ناك انتم يعور رانا سم يت نا
 . ةيقرغالا دوقعلا ةلاح ىف ىتح ةداع ثدحي

 ىقرغالاو ىرصملا نانوناقلا ناكو

 نع مهلامعأ ةرشابم ىف دارفألا قحب نافرتعي

 ى ميكحتلا ىلا ءاجتلالابو « ءالكولا قيرط
 « دوقعلا ماكحأ ريسفت ىلع فالخ ثودح ةلاح

 ةرشابمل ةيعاتص وأ ةيراجت تاكرش فيلاتيو
 ةماعلا لامعألا تناكو . ةصاخ وأ ةماع لامعأ

 لمشت اهترشابم لجأ نم تاكرشلا نوكتت ىتلا
 ناكو « ةموكحلا تاراكتحاو بئثارضلا مازتلا

 زجعلا نع ةلودلا مامأ نيلوئسم ءاكرشلا

 ءاوسو . مهتامازتلاب ءافولا مدع نع مجانلا

 ةصاخ مأ ةماع لامعأ ةرشابمل ةكرشلا تغلأتأ

 دقع ضعبب مهضعب ءاكرشلا ةقالع ددحي ناك

 . هتابجاوو كيرش لك قوقح هيف تبي ىباتك
 ىقيرغالاو ىرصملا نانوناتلا ناكو

 نيفرطلا قوقح نيبت ةبهسم اماكحأ نانمضتن
 نايم وأ ضارأ راجئتسا ىلع نادقاعتي نيذللا

 عيطتسي ناكو . لامع وأ ةيشام وأ ديبع وأ

 رجوي نأ ضرألا عاونأ نم عون ىأ رجأتسم
 راجبالا دقع ىف صن اذا الا نطابلا نم ضرألا

 . كلذ فالخ ىلع ىلصألا

 مس عو - هر



 ةبرصملا عيبلا تاقفص نم ةقفص لكلو

 امهدحأ ىلع قلطُي « نادقع ررحم ناك

 . ©« لزانتلا دقع » رخآلا ىلعو « لاملا دقع »

 نمث معئابلا ملست ىلع لوألا ىف صني ناكو

 ةلالدلل « ضار هبلق » نأ ىلعو ةعيبملا نيعلا

 بيط نع نيفرطلا نيب قافتالا مامتا ىلع
 ىلع ىناثلا دقعلا ف صني ناكو . رطاخ

 قوقح نم هلام لك نع ىرتشملل مئابلا لزانت
 . ةعيبملا نيعلا ىلع

 نيعيرشتلا نم لك لسعافتل ناك امكو
 جمئاتن اضعب امهضعب عم ىقيرغالاو ىرصملا
 كلذك « ةيصخشلا لاوحألا نيناوق ىف ةحضاو

 لاوحألا نيناوق ىف هحئانت لعافتلا اذهل ناك

 اميف ىقيرغالا رثألا رهاظم ودبتو . ةينيعلا

 ماكحألا نم ةيرصملا نيناوقلا ىلع لخد“أ
 مهناف قيرغالا امأ . ةيدرفلا ةيكلملا ةيامحو

 نوناقلا ماكحأ ضعب نييرصملا نع اوذخأ

 نهرلا » و تامازتلالاب ةصاخلا ىرصملا

 مهأو « ىئافولا عيبلا » و © ىنامضلا

 اهوجمدأ ىتلا لزانتلاو لالا ىدقع صوصن

 : عوببلا ق همادختسا عاش دحاو دقع ىف

 ةملاطبلا رصع ىف هنا قئاثولا نم نيبتتو
 ةيرصم ةمكحم هردصت ىذلا مكحلا ناك

 دقع هبحص اذا الا ايئاهنو اعطاق ربتعي ال

 فرعلا نا ودبيو . ىوعدلا نع لزانت

 ضعب ىف ىرسملا أدبملا اذهب رثات دق ىقيرغالا
 . تالاحلا

 : ىئانجلا نوثاقلا  ايناث

 نيب قرفي ىملطبلا ىئانجلا نوناقلا ناكو

 : ىهو مئارجلا نم عاونأ ةسمخ

 صخش دض بكترت ىتلا مئارجلا - ١
 مئارجلا هذه تناكو . مهتاكلتمم وأ دارفألا

 لوقلاب ريفغلا ىلع ءادتعالاو لتقلا لمشت

 ءادتعالاب ديدهتلا وأ لعفلا وأ ةراشالا وأ

 ةقرسلاو نيعم برأم قيقحتل ةوقلا مادختساو

 شعلاو ريغلا تاكلتمسب ررضلا قاسحلاو

 . سيلدتلاو ريوزتلاو

 هذه لك ىف هنا هابنتالا ىعرتسي اممو

 ىدتعملا نأش نم ىوعدلا ةماقا تناك مئارجلا

 ةمكحملا مامأ لثمي مل اذا هنأ دح .ىلا هيلع

 . مهتما ةحاس تئرثب ماهتالا ةمهم ىلوتيل

 ةنارخلا هض بكترت ىتلا مئارجلا - ؟

 :نيتيسيئر نيتئف مئارجلا هذه تناكو . ةيكلملا

 رشابم قيرطب رثوت ىتلا مئارجلا امهادحا
 « بئارضلا نم ةلودلا لخذ ىف رشابم ريغ وأ

 وأ بئارضلا وعفاد اهيكتري نأ نكمي ناكو
 نمم مهريمغغ وأ نومزتلملا وأ ةيلاملا لامع

 . بئارضلا مازتلا ىف نومهسي

 ىتلا مئارجلا لمشت ىرخألا ةئفلا تناكو

 حلاوصب اهساسمل ةيكلملا ةنازخلا دض بكترت

 . تاراكتحالاو كلملا ضرأ

 ماصتخا ةلاح ىف هنأ ةظحالملاب ردجي اممو

 نيماحملا ىلع رظح ةيكلملا ةنازخلا عم درف

 اوضرعت الاو ةنازخلا حلاصم دض هنع عافدلا

 . ةمراص ةبوقعل



 ناك دقو « ىمظعلا ةنايخلا ممئارج ب «

 « جاتلاو ةلودلا نيب قرشي ال ىملطبلا نوئاقلا

 دض بكترت ىتلا مئارجلا ربتعي مث نمو
 ىلع بترت دقو . جاتلا دض مئارج ةلودلا

 هذه ىلع تيفض“أ هنا ىهلالا كولملا قح ةركف

 اذه ىلع اهيف لصفي ناكو ةينيد ةغبص مئارجلا
 مدع لمشت مئارجلا هذه تناكو . وحنلا

 « هترسأو كلملل بجاولا مارتحالا ميدقت

 . ىكلملا مسقلاب ثنحلاو « كلملا دض ةروثلاو

 « ةماعلا قوقحلا مادختسا ةءاسا س

 هبقل قح هجو نودب صخشلا ريغي نآك
 . ىبايسلاو ىنتجلا

 قئاثولا ثدحنتو « ةينيدلا مئارجلا - ه

 نكامألا ةمرح كاهتنا نع ةيملطبلا ةيدربلا
 ءاجتلالا قح مادختسا ةءاسا نعو « ةسدقملا

 . دياعملا ىلا

 : ةيئاضقلا تائيهلا  اثلاث

 « دالبلا ىف ةاضقلا ريبك ربتعي كلملا ناكو

 لصفلل نيرخآ ةاضق هنع بين ةداع ناك هنكل

 مل هنا دقتعن نحنو . هاياعر نيب تاعزانملا ىف

 ءاضقلاو ىندملا ءاضقلا نيب ةقرمنا ذكدنع دجون

 دحوت تناك هنا دقتعن انك ناو « ىئانجلا

 لثم ةماعلا وأ ةريطخلا مئارجلا نيب ةقرفت

 ةيداعلا مئارجلا نيبو « لتقلاو ىمظعلا ةنايخلا

 ىلع ءادتعالا عاونأ فلتخم لثم ةصاخلا وأ

 رئاس نا حبجرن نحنو . مهلاومأ وأ صاخشألا

 كلذكو ةيندملا اياضقلا ىف رظنت تناك مكاحملا

 ةريطخلا مئارجلا امأ « ةيداعلا ةيئانجلا اياضقلا

 ةيكلحم صاصتخا نم تناك اهنا دعس الف

 ةمددقلا رداصملا اهوعدت ام تناك اهلعل ةصاخ

 . ع كلملا ةمكحم »

 دهع ىف ةيئاضقلا تائيهلا ميسقت نكميو

 مكاحم ( ١ ) : ىهو عاونآ ةعبرأ ىلا ةملاطبلا

 ؛ قيرفغالا متاسحم ( ؟ ) ؛ نييرصملا
 ءاضقلا مكاحم ( + ) ؛ ةطلتخملا مكاحملا ( م )

 . صاخلا

 نييرصملا مكاحم ١

 لبق ىناثلا نرقلا قئاثو نم نيبنتو
 نم فلأتت تناك نييرصملا مكاحم نا داليملا

 نع الضف « نييرصملا ةنهكلا نم ةاضق ةئالث

 موقي ناك هنكلو ايضاق نكي مل رخآ وضع
 اياضقلا صيخلت وهو ء !ادج ماه رودي
 دنع ةمكحملا مامآ قئاثولا ةوالتو اهريضحتو

 . ماكحألا نم هردصت ام ذيفنتو اهداقعنا

 هنأ ىلع هبصنم مساو وضعلا اذه مسا لديو

 اوثدحتسا دق ةملطبلا لعلو . ايقيرغا ناك

 مكاحملا ىف ةلادعلا فررصتل اريسيت هتمهم

 انوناق اوعضو نأ دعب اميس الو « ةينطولا

 تناكو . قيرغالاو نييرصملل ادحوم ايئانج
 نييرصملا اياضق ىف لصفلاب صتخت مكاحملا هذه

 عوضوم نوكي ىتلا ةيندملا اياضقلا كلذكو
 دحأ ناك ولو ىتح ايرصم ادقع اهيف عازنلا

 . ايقيرغا ةموصخلا فرط

 قيرغالا مكاحم  ؟

 نم عاونأ ةدع رصم ىف دجوت تناكو
 ىتلا تامولملا و 6 ةيقبرغالا مكاحملا



 +« 6© قيرغألا ةاضفلا مكاحم » صخت انيدل

 قيرغالا اياضق ىف لصفلل ةلقنتم مكاحم تناكو

 فلتخم ىف نولزني نيذلا بناجألا نم مهريغو
 ىدحا ىف نينطاوم اونوكي ملو رصم ءاجرأ

 ءالؤه ةمهم نا ودبيو . ةيقيرغالا رصم ندم

 ةدمل امئاو ةميدتسم نكت مل قيرغالا ةاضقلا

 ناو « ديدحتلا هجو ىلع اهادم فرعن ال ةنيعم

 ةيقيرغالا هيئاضقلا تائيهلا هذه نم ةئيه لك

 صخلي وضعو ةاضق ةث
 تناكو . رضحمو بتاكو اهرضحبو اياضقلا

 ةقطنم اياضق ىف لصفلاب صتخت ةئيه لك
 نا حجريو . تايريدملا نم اددع لمشت ةنيعم

 مسصاوع ىف الا دقعنت ال تناك ةمكحملا
 . ةريبكلا ندملاو ةفلتخملا تايريدملا

 نيعو ةروهلم ةيدرب ةقيثو ركذتو

 ةيردنكسالا ىف ةيقيرغالا مكاحملا نم نيديدج

 نيفلحم ةرثع نم فلات امهدحأ ناك

 رخآلا ناكو « اهرّضحمو اياضقلا صّتختمو

 تازبتا قمت راس يك وم اقاح
 وه لوألا عوتلا لعلو . نيناوقلا سراح

 نينطاوملا ةئيه اياضق ىف لصفي ناك ىذلا
 فالخلا ضف ىف ىناثلا عونلا لشف امدنع

 دوجوب ملسن انك اذاو . نيمصاختملا نيب ايدو

 دمع ىف كلملا ةمكحم وأ رصقلا ةمكحم

 اهنيوكت ةيفيك فرعن ال انناف « ةملاطلا

 . اهتاصاصتخاب مزجلا عيطتسن الو

 اهمكاحم اضيأ سيميلوطبيل تناكو

 اهرابتعاب اهينطاوم اياضق ىف لصفلاب ةصاخلا

 سلا

 ةمكحم ناف كلذ نع الضفو . ةيقرغا ةنيدم

 لثم اهيف دقعنت تناك ةلقنتملا قيرغالا ةاضقلا

 قف لصفلل ةيردنكسالا ىف دقعنت تناك ام

 نيذلا بناجألا نم مهريغو قيرغالا اياضق
 ىف ةئلاثلا ةيقيرغالا ةنيدملا امأ . كانه نولزني

 اًئيش فرعن ال انناف « سيطارقت ىهو « رصم

 . اهيف ءاضقلا نع قالطالا ىلع

 ةطلتخملا ةمكحلا - ©

 نيب لماعتلا ىدؤي نأ ايعيبط ناك دقو

 نوكت اياضق بوشن ىلا قيرغالاو نييرصملا

 . نيتفلتخم نيتيسنج نم اهيف ةموصخلا افرط

 نع داليملا لبق ثلاثلا نرقلا قئاثو انثدحتو

 اهتيوكت ةيفيك فرفعن ال ةطلتخم ةمكحم
 اهنأ حجرن اننكل « اهتاصاصتخا ىدم الو

 ةيندملا اياضقلا ف لصفملاب صتخت تناك

 نيبرصملا نيب ةيداعلا ةيئانحلا اءاضقلا كلذكو

 دق ةمكحملا هله نأ دعس الو . قيرغالاو

 تصقن امددنع اهتيمهأ نم اريثك تدقف

 ىذلا رارقلا ماكحأل ةحبتت اهتاصاصتخا

 ىناثلا سيتجراوبا نماثلا سويملطب هردصأ

 نيب فالخ بشن اذا هنأب . م . ق 1١4 ماع ىف

 ناف امهنيب ررحم دقعل ةحيتن ىقيرغاو ىرصم
 عون ررقت تناك ىتلا ىه دقعلا اذه ةغل

 ةمكحملا عون كلذل اعبتو قبطي ىذلا نوناقلا

 دقعلا ناك اذاف . اهيلع فالخلا ضرعب ىتلا

 ناك ىذلا وه ىرصملا نوناقلا ناف ايرصم
 ىتلا ىه نيبرصملا ةاضقلا ةمكحمو قبطي

 اذا امأ . عوضوملا ىف لصفلاب ةصتخم تناك

 - عي



 وه ىقيرغالا نوناقلا ناف ايقيرغا دقعلا ناك

 قيرغالا ةاضقلا ةمكحمو قبطي ناك ىذلا

 لصفلا ىف صاصتخالا ةبحاص تناك ىتلا ىه
 نيفرط نيب فالخ بشن اذا امأ . ىوعدلا ىف

 ىلع رمألا ضرع نيعتي ناك هناف نييرصم
 رارقلا نا وديبو . نييرصملا ةاضقلا ةمكحم

 نيفرط نيب اشنت ىتلا اياضقلا ىلا رشي مل
 نأ ىف سبل ىأ كانه نكي مل هنأل نييقيرغا

 ةاضقلا مكاحم صاصتخا نم ناك كلذ

 اباضقلاب اصاخ رارقلا اذه ناك املؤ . قيرغالا

 نيفرط نيب ةيئانجلا اياضقلا نأ نم ديالف ةيندملا
 نم تيقب دق نيتفلتخم نيتيسنج ىلا نايمتسإ
 . ةطلتخملا ةمكحملا صاصتخا

 صاخلا ءاضقلا مكاحم - :

 ءاضقلا » قاطن ىف لخدب ناك دقو

 دف ةهجوملا ىواكششلا الوأ « صاخلا

 اياضقلا ايناثو ةيلاملا لامعو ةرادالا ىفظوم

 اثلاثو كلملا دراوم اهعو ضوم سمي ىتلا

 نومدخي نيذلا صاخشألا صخت ىتلا اياضقلا
 هذه عوضوم ناك اذا ىتح ةنازخلا دراوم

 ناك دقو . دراوملا كلت نسي ال يافغتلا

 رايكو كلملا لكاشملا هذه لك ىف لصفي

 ءالؤه اهساري ةيلاضق تانيه وأ هيفظوم
 ةغبص اياضقلا هذه رثكأل ناك الو . نوفظوملا

 ءاضقلا ىف ريبك رودب موقي ناك دقف « ةيلام

 . هودعاسمو ةيلأملا ريزو صاخلا

 مكاحم اضيأ اوأشأ دق ةملاطبلا نا ودبيو

 نم انيلا تلصو دقف « شيجلا لاجرل ةصاخ
 لاجر نيب اياضق رظن نع انثدحت قئاثو مويفلا
 ةرشعلا ةمكحم لثم ةمكحم مامأ شيجلا نم

 ى ءاضقلا نع مالكلا دنع اهركذ انب رم ىتلا

 . ةيردنكسالا



 عاملا
 ةيعاتجالا ةاحلا

 ةيرصملا ةيموقلا تاروثلا - نويرصملا - قيرغالا

 قبرغالا - الوا

 لئثاوالا ةكاطبلا دهع ىلع مهئاح ١

 ىف اوناك لئاوألا ةثالثلا ةملاطبلا نا انفرع

 شويج نيوكتل قيرنالا ىلا ةحلم ةجاح
 مهيسفانم ليطاسأو شويج زارط نم ليطاسأو
 ضوهنلاو ةرادالا نوئش ميظنت ةداعال كلذكو

 الالغتسا اهلالغتساو ةيداصتقالا دالبلا قفارمب

 ىلع نيعمب ناك كلذ لك ءازاو . اقيقد امظنم

 رصم باوبأ حتفي طقف اوفتكم الآ ةملاطبلا

 مهل اولزجي نأ لب ء بناجالل اهعيراصم ىلع
 مهنطو ى ازاتمم ازكرم مهوحتميو ءاطعلا

 رصم ىلع مهدوفو رارمتسا اونمضيل ؛ ديدجلا
 ىغبنيو . ماودلا ىلع اهيف مهرارقتساو ةرثكب

 ملامعلا ناك تقولا كلذ ىف هنا ركذنت نأ

 ةراسضحلا ناو « ءىث لك وه ىقرغالا

 اهعفرأو تاراضحلا ىمسأ تناك ةيقرغالا

 رادقمب ساقت تناك سانلا ةراضح ناو « انأش

 اوناك ةملاطبلا ناو « ةراضحلا كلت نم مهظح

 اخماش ادجم مهسفتأل اوني نأ نوعيطتسي ال

 رصم ةنعارف مهرابتعاب ىقيرغالا ملاعلا رظن ىف
 . لاومألا نم قيرغالا دالب ىف اوقفتأ امهم

 ايقرغا رصم رهظم نوكي نأ بحب ناك كلذلو

 ةلود اهراشتعاب ملاعلا كلذ ىف رصم زربت نأو

 . ةيقرش ةلود ال ةيشرغا

 تطاحأ ىتلا ةيجراخلا فورظلا ءازاو

 دعاوق ىسري ناك نيح لوألا سويملطبب
 ىلع لمعي نأ هيلع نيعتي ناك « رصم ىف هتلود

 اهيف رارقتسالاو رصم ىلا قيرغالا باذتجا
 تقولا ىف لمهب نأ نود « لئاسولا ىتشب

 فنم ذختي مل هلعلو . نييرصملا رعاشم هسفن

 نييرصملل ءاضرا رمألا ءىداب ىف هل ةمصاع

 ناك هنأل ءىش لك لبق وأ اضيأ لب « بسحف
 ذا « ةيجراخلا تاءادتعالا نم اهنف انمأ رثكأ

 هلوطسأو هشيج ةردقم رعشتسي داك ام هنأ

 لقن ىتح ةيردنكسالا ىف هزكرم نيمأت ىلع
 دق ناك اذاو . ةيقرغالا ةنيدملا هذه ىلا هرقم

 ةيرادالا بصانملا ىف نييرصملا ضعب مدختسا

 ودبي هناف ؛ اهيف رارمتسالاب مهل حمس وأ ةماهلا
 نم نييرادالا هيدعاسم ىلغأ ذختا هنأ المتحم

 دقو . ريكمتلاو بيردتلا ىف هتلكاش ىلع لاجر
 لسشم نيينودقملاو قيرغالا ءالؤهل نمض

 ةايحلا ىحاون ىتش ى مهناوخال نمض ام

 . ازاتمم ازكرمو ابيط ارجأ ةيرصملا

 دس يو لل



 ىتلا ةماعلا ةسايسلا نأ ىف لادج الو

 ةألامم فدهتسنت تناك ىناثلا سويملطب اهعبنا

 ةراضحلا رشنو نييرصملا باسح ىلع قيرغالا

 لئالدلا لك ريشتو . دالبلا ءاجرأ ىف ةيقيرغالا
 جهن ىلع راس دق ثلاثلا سويملطب نأ ىلا

 دق لئاوألا ةملاطبلا نا نيبيو . هيبأ ةسايس

 نيحتاف ةازغ مهرابتعاب رصم ىف مهمكح اوماقأ
 ىبنجألا مهلصأ اقالطا اوسانتب وأ اوسني ملف

 قيرغالا ىلع الا مهتاطلس دبيأت ىف اودمتعي ملو
 راخفلا مهنوكراشي اوناك نيذلا نيينودقملاو

 . مهراضحب زازتعالاو مهلصأب

 لئاوألا ةملاطبلا فطع رهاظم لوأ ناك دقو

 « مهتشيعمل ةبسانملا ةئيبلا ةئيهت قيرغالا ىلع
 رهاظم اهحنمو ةيردنكسالا ءانبب اونع كلذلو
 تدغ ىتح ةيقيرغالا ندملاب ةقيلخلا ةايحلا
 . طسوتملا ضيبألا رحبلا ىف ندملا هذه مظعأ

 سيميلوطب ةنيدم لوألا سويملطب اسنأو
 الضفو . ةيقيرغالا ةايحلا بابسأ لك اهل رفوو
 ةيقرغالا ةنيدملا كلت ء« سيطارقن ناف كلذ نع

 مظن نم هتفلأ امب معنت ترمتسا « ةميدقلا

 فده ناك دقو . اهبيلاسأو ةيشرغالا ةايحلا

 قيرغالا ظفتحي نأ كلذ لك ءارو نم ةملاطبلا

 مهتراضحب ندملا هذصه ىف نولزني نيذلا

 . اهضرعو رصم لوط ىف ةيقيرغالا

 رصم ندم مهب تقاض نيذلا قيرغالا امأ

 ىداولا تابنج نيب اوقرفت مهناف « ةيقيرغالا

 ةميدقلا ةيرصملا ىرقلاو ندملا ىف اورقتساو
 ةملاطبلا مهل اهأسشنأ ىتلا ةديدجلا ىرقلا ىف وأ

 ءالؤه نيب دجن انك اذاو . مويفلا ىف ةصاخو

 « ةيقيرغالا رصم ىنطاوم نم اددع قيرغالا

 ىرخأ ندم ىنطاوم الصأ اوناك مهرثكأ ناف

 ءالؤه رارقتسا دنعو . ىهشرغالا ملاعلا قف

 مهيلع ةملاطبلا متح ديدجلا مهنطو ىف قيرغالا

 ركذ دنع ميدقلا ىمايسلا مهبقلب ظافتحالا

 ناك دقو . ةيمسرلا قئاثولا ىف مهئامسأ

 نومسقتي نيينطولا اهلهأ ريغ نم رصم ناكس

 ةيسايس باقلأ اهزيمت ةبترملا ىف ةتوافتم تاقبط
 ىدحا نم لاقتتالا اروظحم ناكو « ةيسنجو

 لوصحلا نود ىرخأ ةقيط ىلا ناكسلا تاقبط

 . كلملا نم كلذب نذا ىلع

 تناك تاعامج نوفل وب قيرغالا ناك دقو

 ناك ىتلا ةيموقلا تاعامجلا كلت انأش اهمهأ

 فلآتيو « شيجلاب اقيثو الاصتا لصتي اهبلغأ

 دقو . اهنيعب ةيموق ىلا نومتتي نمم اهنم لك
 ةعومجم تاعامجلا هذه نم ةعامج لكل ناك

 ندملا رثأ حوضوباهيف رهظيو ةصاخلا اهنيناوق

 اهنم دفو ىتلا ةيلوبألاو ةيرودلاو ةينويألا

 دق ةملاطيلا ناك اذاو . لصألا ىف اهؤاضعأ

 كلذ عم مهناق تايعمجلا هذه نيناوقب اوفرتعا

 هنوردصي اوناك امي اهنيب قيسنتلا ىلع اولمع
 تناك دقو . ةيكلملا رماوألا عاونأ فلتخم نم

 ندملا طن ىل ع ةيظنم تاعامجلا هذه

 « ىتاذلا مكحلا نم ردقب عتملتو « ةيقرغالا

 ناكم ىف اهرقمو اهتنهكو اهماكح اهنم لكلو



 لاجر تايعمج اهب لصنت تناك اهلعل وأ:

 اولزن امثيح « قيرغالا ناك دقف مويزانميجلا
 ىرقلاو ندملا ىف مآ ةيقيرغالا ندملا ىف ءاوس

 نأشلا ةليلحلا دهاعملا هذهب نوعتمتب « ةيرصملا

 ةيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلا ماوق تناك ىتلا

 . روصعلا مدقأ ذنم قيرغالا دالب ىف

 تايعمج ةيمهألا ىف كلذ دعب ىتأت تناكو

 . ىعامتجا وأ ىنيد عباط امل ناك ةيقيرغا

 قيرغا نيب تايعمجلا هذه راشنتا ىزرعيو

 نم نول ىلا قيرغالا ءالؤه ليم ىلا رصم

 بناج نع دح ىلا مهضيعي ةيعامتجالا ةايحلا
 ابيرق مهيلع ازيزع ناك « ةنيدملا » ةأيح نم
 مل ذا « رصم ىف هومرح مهنكلو مهبولق ىلا

 ندم ىف نينطاوم رصم قيرغا بلغأ نكي
 بحجع الف ؛ اهتاباختناو اهسلاحم ىف نوكرتشي

 عامتجالا مهل رفوتل تايعمجلا كلتب اوفغش نأ
 . باختتالاو ةشقانملاو

 نييرصملاب مهتاقالع ل ؟

 نيدلا « بناجألا كئلوأ نأ ىف لادج الو

 لالخ ىف جاوفأ ولت اجاوفأ رصم ىلع اودفو

 نونوكي اوناك « داليملا لبق ثلاثلا نرقلا

 قراوف مهلصفت دالبلا ناكس نم ةلصفتم ةقبط

 ءالؤه زكرم ناك دقف . اهيلهأ نع ةعساش

 ىداصتقالاو ىسنايسلاو ىعامتجالا بفاجألا

 . ازايتما هنم رثكأو نييرصملا زكرم نع افلتخم
 نوفل زي ثلاثلا نرقلا ىف قيرمتالا ناك نيحو
 مفرأ ىلع نوضبقيو « دالبلا ىف ايلعلا ةقبطلا
 ء رصم تاريخب نوعمت سيو « بصانملا

 اهنود ةعيفر ةراضح لهأ مهسفنأ نوربتعيو

 فى نوشيعيو « ىرخألا تاراضحلا ةفاك

 ىتلا مهتايح نويحيو « مهب ةصاخ طاسوأ
 نوبرصملا ناك « مهدالب ىف اهوبحي نأ اوداتعا

 مهنأب نورعشيو « ىلغسلا ةقبطلا نوملؤيي
 « مهدالب تاريخ اوبلس امك مهتمارك اوبلس

 مهتاداعب نولظفتحب اورمتسا كلذ عمو

 ءازاو . دلاتلا مهدجم نوركذيو مهديلاقتو

 جاوزلا نأب امامت نقون نأ عيطتسن كلذ لك

 نم لوألا رطشلا ىف قيرغالاو نيبرصملا نيب
 عمو . لامتحالا ديعب ارمأ ناك ةملاطبلا مح

 ىأ ذئدنع ثدحي مل هنأب مزجلا زوجي ال كلذ

 . قالطالا ىلع جوازت

 رخاوألا ةملاطبلا دهع ىلع مهلاح  ؟

 لئاوألا ةملاطبلا ةسايس ماوق ناك اذكهو

 ةرطيسلاو دالبلا مكح ىف قيرغالا اوكرشي نأ
 نيظوظحملا كئلوأل اورفوي ناو « نييرصملا ىلع
 ىتلا ةايحلا بيلاسأو عستملا قزرلا بابسأ

 لكب قيرغالا زافف « قيقرلا مهجازم قفاوت
 ذنم امأ . مرغلا لك نويرصملا لمحتو منغلا

 نوعبتي ةملطبلا ذخأ دقف عبارلا سويملطب دهع

 ىلع ىوطنت نييرصملا ةلماعم ىف ةديدج ةسايس
 قيرغالا بتاج ىلا مهل لاجملا ضعب حاسفا
 ةملاطبلا نكل « مهنالوو مهدو بسك ىف المأ

 . قيرغالا نيبرصملا ةاواسم دح ىلا اوبهذي مل

 لاجر بلغأ لاز ام هنأ نم كلذ ىلع لدأ الو

 « قيرغالا نم ماكحلا رابكو مهداوقو شيجلا

 تلاز امو « قيرغالل حنمت عايضلا تلاز امو



 ىف ربتعي ملو « قيرغالل حنمت تاعاطقالا ربك
 دالبلا ناكس نم ةزاتمملا ايلعلا ةقبطلا دادع
 نيذلا لئالسقلا نويرصملاو قيرغالا الا

 . ةيقيرغا ةغبصب اوغبطصا

 «اوقرغأت دق نيبرصملا ضعب ناك اذاو

 ىتح ىقبرغالا ميلعتلا ىلع مهلابقال ةجيتن
 ةلوهسب اهنوأرقيو ةيقيرغالا نوبتكي اوحبصأ
 ةيقيرغا ءامسأو ةيقيرغا سالم مهذاختالو

 ةزاتمم ةناكم ةيقيرغالا ةحسملا هذه مهتبسكاف

 اضيأ قيرغالا ضعب ناف « قيرغالا ةناكم ىه
 ةيرصملا ةغللا اوملت مهنأ ذا اوملقأت دق

 ةيرصم ءامسأ اوذختاو ةيرصم ةهلآ اودبعو
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 نييررصملاب مهتاقالغ - ؟

 مكح نم ىناثلا رطشلا ىف هنأ ودبيو

 نم ةديدج جاوفأ دوخو عطقتا امدنع ةملاطملا

 ضعب ملقأتو نيبرصملا ضعب قرغأتو « قيرغالا
 نيرصنعلا نيب براقتلا نم ءىش ثدح قيرغالا

 داقتعا ىف كلذ نع شنو « ىقيرغالاو ىرصملا

  ةيقيرغا ةطلتخم رسأ نيثدحملا نم ريثك

 نأب ةرهاظلا هذه ىلع لدتسيو . ةيرصم

 نولمحي نمم نيريثك نع ثدحنت قئاثولا
 دعي مل كلذلو « ةيقيرغاو ةيرصم ءامسأ
 ىلع ةلالد داليملا لبق ىناثلا نرقلا ذنم مسالا

 نيب عمجلا نا ىرن ال نحنو . ةيسنجلا
 لك ىف امتح لدي ةيقيرغالاو ةيرصملا ءامسألا
 + قيرغالاو نيبرصملا نيب جوازت ىلع ةلاح
 قالط وأ جاوز ةقيثو دعب انيلا لصي ملف

 رسخأللاو ىرصم امهدحأ نيفرط نيب ةدحاو

 ءامسسألا نيب عمجلا نوكي دقو . ىقيرغا

 ضعب غابطصال ةجيتت ةيقيرغالاو ةيرصملا
 ضعب ةيلقأ وأ ةيقيرغالا ةغيصلاب نييرصملا
 ةفاضا ىلا لوألا قيرفلاب ادح امم « قيرغالا
 قيرفلابو « ةيرصملا مهئامسأ ىلا ةيقيرغا ءامسأ
 مهئامسأ ىلا ةيرصم ءامسأ ةفاضا ىلا ىناثلا

 اديعب باهذلا ىلا ةحاح ىف انسلو . ةيقيرغالا
 نيب لازي الف « هارن ام ةحص ىلع ليلدتلا

 اونوكي. مل نمم نييرصملا نم ريثك انينارهظ
 نييرصم نيوبأ ةرمث امناو طلتخم جوازت ةرمث
 ايطعأف ةيسنرف وأ ةيزيلجنا امهتفاقث تناك
 عسمو . ةيسنرف وأ ةيزيلجنا ءامسأ امهءانبأ
 ىف ثدح دق نوكب نأ دعتسن ال كلذ

 نيب جوازت ةملاطبلا رصع نم ىناشلا رطشلا
 . نيرصمتملا قيرغالاو نيقرغأتملا نييرصملا
 دق جوازتلا كلذ نوكي ن“ دعبتسن اننكل
 نأ ذا « ضعبلا اهمهوتي ىتلا ةرثكلاب ثدح

 نكت مل قيرغالاو نيبرصملا نم ةئفلا كلت
 قيرغالا نم ىمظعلا ةيبلاغلل ةبسنلاب ةيلقأ الا
 رطسشلا ناك اذا هناو ؛ نيميمصلا نييرصملاو

 نيب ايراقت ده دق ةملاطبلا دهع نم ىنائلا
 تاررق اضيأ دهن دقق + قيرغالا» نيرضلا

 « قيرغالاو ةملاطبلا ىلع ةيموسقلا نييرصملا
 زنا نوم دن ده ا روكا : كيش يسدنالو
 نيب جوارتلا نأ حصص ولو . براقتلا كلذ

 ىف عاش دق ىقيرغالاو ىرصملا نيرصنعلا
 ناكس ىقب امل « ةملاطبلا رصع نم ىناثلا رطشلا

 « ةبترملا ىف نيتفلتخم نيتقبط نيمسقنم داللا



 مههابشأو قيرغالا نم فلآتتو ايلع امهادحا

 نييرصملا نم نوكتتو ىلفس ىرخالاو
 . نيميمصلا

 قيرغالا تائف -ه

 نم مهتلكاش ىلع نمو قيرغالا ناك دقو

 تائفلا نم نوفلات, رصم ىف نيميقملا بناجألا
 : ةيلاتلا

 لمشت تناكو « نيفظوملا ةئف - الوأ

 . نييركسعلاو نييندملا نيفظوملا
 تناكو « ةينفلا نهملا بابرأ ةئف  ايناث

 نيماحملاو ءابطألاو بدألا لاجرو ءاملعلا لمشت

 نيلاثملاو نيروصملاو نييرامعملاو نيملعملاو

 . ةيضايرلا باعلألا فرتحمو نينانفلاو
 ةئف تناكو « لامعألا لاجر ةئف  اثلاث

 نيذلا لاحلا ىطسوتم ءايرثألا نم ةريبك
 مازتلاب نولغتشيو تاراقعو ىضارأ نوكلتمي
 ةيابج وأ تاعانصلا وأ فرحلا ضعب

 . بئارضلا

 « ةيوديلا فرحلا بابرأ ةئف - اعبار
 نوبسكتت اوناك نمم فلأتت ةريبك ةئف تناكو
 ةعانصلاو ةعارزلا ىف ةينضملا لامعألا نم مهتوق

 . كلذ هبشأ امو عانصو لامعك ةراجتلاو
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 نم مهعم اورضحأ دق قيرغالا ناك الو

 اوناكو « مهديلاقتو مهتاداعو مهتتايد مهدالب

 مامأ نومكاحيو ةيقيرغا نيناوقل نوعضخي
 طاسوأ ىف ةداع نوشيعيو « ةيقيرغا مكاحم

 مهتايدتنمو مهسرادم اهيف نوئشني ةيقيرغا

 ىلع دفت قيرغالا جاوفأ تناكو « عهتايعمجو
 لبق ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىتح رارمتساب رصم
 دجوتالتناكو « ةديدج ءامدب مهمعطتف دالبملا

 ةياهن ىتح نييرصملا عم مهجوازت ىلع ةنيرق
 مهتراضحب نوزتعي اوناكو ؛ ثلاثلا نرقلا
 ردصم تناك اهنا اميس الو « ةيقيرغالا
 « رصم ى ميمعلا ريخلا نم هب نوعتمتي ام
 ظفاح دق فورظلا هذه طسو هنأ ىف كش الف
 مهديلاقتو مهتاداعو مهتفاقث ىلع رصم قيرغا

 كلاثلا نرقلا ةياهن ىتح نيصلاخ اقيرغا اوقبق
 . دالبملا لبق

 اوناك رصم قيرمنا نأ ىف لادج الو
 نكل « ماع هجوب ةيقيرغا طاسوأ ىف نوشيعب
 ىف ىتح « طاسوألا هذه نا ىستن الآ بجي

 نع ةبيرغ ةئيب ىف موقت تناك « ةيقيرغالا ندملا
 مناف كاندي دع سلا ىلإ ةظورعالا ةازغلا
 قيرغا نيب ىقيرغالا حورلا ةوق ىلع ةظفاحملا
 مهكاسمتسسا ىلع فقونت ال تناك رصم
 لب « بسحف مهديلاقتو مهتاداعو مهتفاقثب
 ماودلا ىلع قيرغالا ءالؤزه ةيذغت ىلع كلذك
 نوكت قيرغالا دالب نم ةديدج ةيقيرغا ءامدب
 حورلا نع ةيبرغلا تارثؤملا ةفاك نع ةديعب

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنم نكل . ىقيرغالا
 نم ةديدج جاوفآ دوفو عطقنا داليملا لبق

 « مهدالب ىف مهددع صقن ببسب قيرغالا
 ىقيرغالا حورلا فعضي نأ ايعيبط ناكف
 امهم هناف كلذ عمو . رصم قيرغا نيب اجيردت

 رصم ندم قيرغا ىقب دق حورلا اذه فعض

 نط



 فارتعالا مدعل ةجيتن نيصلاخ اقيرغا ةيقيرغالا

 « ندملا هذه ىف نييرصملا نيبو مهنيب جاوزلاب

 ةيقرغالا سرادملاو دهاعملا رارمتسال ةجينتو

 ةيردنكسالا نا اميس الو « اهطاشن ةعباتم ىف

 عتمتتو ةيقيرغالا ةراضحلا ةرانم لازت ال تناك

 . بادآلاو ةفسلفلاو مولعلا ىف ةميظع ةرهشب

 حورلا فعض ىلا ىدأ ىذلا لماعلا نا

 رثأ هل ناك ةيقرغالا رصم ندم ىف ىقيرغالا

 « ندملا هذه جراخ لاحلا ةعيبطب ىوقأ

 تحبصأ ثلاثلا ْنرقلا رخاوأ ذنم هنا اميسالو

 تحبصأ كلذبو « ةيثئارو قيرغالا تاعاطقا

 ىف ةيئاد حلاصم تاعاطقالا هذه بابرأل

 بلطتت حلاصملا هذه ةياعر تناك دقو . دالبلا

 اوخمش الاو دالبلا لهأ اورادي نأ مهنم

 ةملاطبلا ذخأ هسفن تقولا و . مهيلع مهفونأب

 « نييرصملا ةلماعم ىف ةديدج ةسايس نوعت

 اوذدخأ عبارلا سويملطب دهع ذنم مهناف

 نم مهنوحنميو نيدرصملا مامأ لاجملا نوحسفي

 ةَمش قيضو مهنأش نم عفر ام تازايتمالا

 برقتلا ىلع دعاسو قيرغالا نيبو مهنيب قرافلا

 دق نوكي نأ دعبي ال ىتح ؛ نيرصنعلا نيب

  ةيرصملا ةطلتخملا رسألا نم ددع نوكت
 . ةيقيرغالا

 ىف ةفلتخملا لماوعلا هذه تمهسأ دقو

 5 ميلاقألا قيرغا نيب ىقيرغالا حورلا فاعضا

 بسكت ةيقبرغالا ةغلصلا تناك امل هنا ريغ

 « هتيسنج تناك امهم ازاتمم ازكرم اهبحاص

 اوكسمتسا قيرغالا ةيبلاغ نأ ىف كشن لهف

 فعض امهم هنا انل ودبي 9 ةيقيرغالا مهتراضحب

 نوفلتخي اوناك ىتح ميلاقألا قيرسغا حور
 اذا هناو « ءامدقلا قيرغالا نع اريبك افالتخا

 ةيرصم ةملآ اودبع دق قيرغالا ضعب ناك
 تايرصم اوجوزتو ةيرصملا ةفللا اوملعتو
 مهبلغأ ناف « ةب رصم تاداعو ءامسأ اوذختاو

 ندم رثأ لضفن كلذو « نيصلاخ اشرغا اوقب

 قيرغالا دهاسمم رثأو « ةيقيرغالا رصمأ

 امثيح دجوت تناك ىتلا مهسرادمو مهتايعمجو

 لضفب كلذكو « قيرغالا نم فاك ددع دجو

 ةزاتمم ةناكم نم هب نوعتمتي قيرغالا ناك ام
 . دالبلا ىف

 : نويرصملا  ايناث
 ةفقلتخملا ةيرصملا تاقبطلاو ةملاطبلا - ١

 نكت مل ةيبنجألا رصانعلا نأ ف برر الو

 نييرصملا ىلا ةيسنلاب فالآلاب دعت ةيلقأ ىوس
 . نيبالملب نودع اوناك نيذلا

 اهيقشب ةيطارقتسرألا ةقبطلا نييرسصملا ةمدقم ىف
 لوألا سويملطب نأ ودبيو . ىنيدلاو ىويندلا

 ظافتحالاب ةيويندلا ةيرصملا ةيطارقسرألل حمس
 . ةرادالا ىف ناطلسلا نم ءىشبو اهتاكلتممب

 هذه نع قالطالا ىلع ائيش عمسن ال اننكل
 « داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم ةيطارقتسرألا

 ذنم اولمع ةملاطبلا نأب داقتعالا ىلع ثعس امم

 هذه نامرح ىلع لوألا سويملطب دهع رخاوأ
 اهمصانمو اهكالمأ جيردتلاب ةيطارقتسرألا

 ةيطارقتسراألا هذه نم قبب مل هلعلو . ةيرادالا

 ىلوتي ةورثلا دودحم ددعلا ليلق ناك رفن الا

 . شيجلا ىف ةيرصملا قرفلا ىف بصانم

 ىتأت تناكو

 مس يو سل



 ةيطارقتسرألا نأ ىلا ةيرثألا ةلدألا ريشتو

 رصع ةيادب ىف عتمنت تناك ةينيدلا ةيرصملا

 كردأ نيحو . ةعساو تاكلتممب ةملاطبلا

 ةيطارقتسرألا هذه هب عتمنت تناك ام ةملاطبلا

 مبلقت ىلع اولمع ةضيرع ةورثو ريبك ذوفت نم
 ةنهكلا ناك كلذ عمو . اهلالذاو اه ةاظأ

 مكح نم لوألا رطشلا ىف ىتح « نويرصملا
 « ىلاهألا نيب ةزاتمم ةئف نونوكي « ةملاطبلا

 ةيريجلا لامعألا نم نوفعُي ةداع اوناك دقف

 ةموكحلا لخدت نود مهلمع ماهم نودويو

 بيهل لاعتشاو حفر ةعقوم دعبو . مهنوئش ىف

 لوزنلا ىلا ةملاطيلا رطضا « ةيموقلا تاروثلا

 ةديدج ةسايس عابتاو مهتوربجو مهفلص نع

 بلغأ مهيلا تدر نيدلا لاجر ةلماسعم ىف
 . مهتازايتما

 ضا هلا ءازا هنا ف بر الو

 حنملا ءازاو « ايرقت ةيويئندلا ةيطارقتسرألا

 اهلازجا ىلا رخاوألا ةملاطبلا رطضا ىتلا

 ةنهكلا ءالؤه ةناكم ءازاو « نييرصملا ةنهكلل

 اهضرعو دالبلا لوط ىف ىلاهألا نيب مهذوفتو
 . ةيرصملا تاقبطلا مهأ ةنهكلا ةقبط تحبصأ

 ةيطارقتسرألا ىلت تناك ةملاطبلا رصع لبقو
 نيبراحملا ةقبط « ىويندلاو ىنيدلا اهيقشب

 هذه تدقف فيك انيأر دقو . نيبرصملا

 ىلع دالبلا ةايح ىف ةزاتمملا اهتاكم ةقبطلا

 كنلوأ دامتعا ببس ؛ لئاوألا ةملاطبلا دهع

 ىلع ةيرحبلاو ةيربلا مهتاوق نيوكت ىف ةملاطبلا
 دونحلا مادختسا مدعو « ةيبنجألا رصانعلا

 لامعأ ىف الا حفر ةعقوم ىتح نيبرصملا
 لئاوألا ةملطبلا حنم رصقو « ةيوناثلا شيجلا

 بحجع الف . قيرغالاو نيبنودقملا مهدونج ىلع

 رئاس نم مهريغك « نويرصملا دونجلا رعش نا
 ىبنجألا لااتحالا لذب نيبرصملا تاقبط

 اومهسأف « نامرحلاو ةناهالا ةرارم اوقاذو

 تازايتمالا دعب ىتح ةيموقلا تاروثلا ىف
 كالو . حفر ةعقوم بقع اهوحنتم ىتلا

 رطشلا ىف تنسحت دق ةقبطلا هذه لاح نأ ىف

 انيسحت ناك هنكل ةملاطبلا دمهع نم ىناثلا
 «© كلذ لبق هيلع تناك ام ىلا سايقلاب ايبسن

 نون “وكي نولازي ال بناجألا دونحلا ناك دقف

 « ةيملطبلا تاوقلا نم ربكألا باجلا
 . تاعاطقالا ربكآو بصانملا عفرأب نوعتملنو

 ةقبطلا هذه ىلت نيفظوملا ةقبط تناكو
 فلأتت ةقبطلا هذه تناكو . ةملاطبلا رصع لبق

 مهتثف نأ ودبيو . تاجردلا ىتوافتم ةبتك نم

 ةمدخ ىف قبب ملو احيردت تفتخا ايلعلا

 راغص ةئف الا نييرصملا نيفظوملا نم ةموكحلا

 ةيقيرغالا ةغللا ملعت ىلا اورطضا نيذلا ةبتكلا

 مهئاسؤرل عوضخلاو ةديدجلا لمعلا مظنو
 ةيموكحلا بصانملا نكت ملو . ددجلا

 ىف اهيلوت نويرصملا عيطتسي ىتلا ةعضاوتملا

 ريخ ردصم داليملا لبق ثلاثلا نرقلا لالخ
 رثكأ اهتايلوئسم تناك دقف « اهيلغاشل ميمع

 رصع نم ىناشلا رطشلا ىف امأ . اهعفن نم

 ضعب ىلوتب نييرصملل حمس دققف ةلاطبلا
 . ةيلحملا ةرادالا ىف ةيسيمئرلا بصانملا



 ةيعامتجالا تاقبطلا ةرخؤم ىف ىتأي ناكو
 مهرثكأ لغتسشي ناكو « نييرصملا نيبالم
 اوناكو « ةراحتلاو ةعانصلاب مهضعبو ةعارزلاب

 كلذلو « ةيداصتقالا دالبلا ةايح دامع ةداعلاك

 ماظنلا كلذب مهريغ نم ارثأك رثكأ اوناك

 كاحنبا هعضو ىذلا هيركلا ىداصنقالا

 ماظنلا اذهل ىسيئرلا فدهلا ناك املو . دالبلل

 دقف « اينغ كلملا ىرخأ ةرابعب وأ ةلودلا لعج

 وصحن ىلاهألا دوهج لك هيجوت نيعتن ناك
 . فدهلا اذه قيقحت

 اذا « مراصلا ماظنلا اذه فنك ىو

 ةفلتخملا تاقبطلا مامأ ىتلا صرفلا تناك

 ةيسنلاب ةمدعتم تناك اهناف ةليلق اهسفقت ءارثال

 لفتأ مهيلع تيقلأ نيذلا نيبرصملا ةيبلاغل

 نأ ةيبلاغلا هذه ىلع ىغبش ناك دّقف « ءابعألا

 : قرطلا نم ةقيرطب ةموكحلا دراوم مدخت
 هعناصم ىف لامع وأ « كلملا عارز ةياثمب امأ

 عناصم ىف وأ هباسحا لمعت عناصم ىف وأ

 هل همدقت امع الضف ةنيعم بئارض هل ىدؤت

 « ةاعر وأ « ةئرحت راحت وأ « اهجانتا نم

 ىربلا لقتلاب نولغتشي وأ ؛ نيدايص وأ

 ةنيعم بئارض اعيمج نوعفديو « ىئاملا وأ

 هذه لك باج ىلاو . مهلامعأ مهتلوازم ريظن
 دمتست ةموكحلا تناك ىتلا ةيداعلا لامعألا

 ىلامهألا ىلع ضرفُي ناك « اريبك الخد اهنم

 لك مغربو . ةيرابجالا تامدخلا نم ريثك ءادأ

 عارزلا ةيبلاغ لهاك اهب لقث“أ ىتلا ءابعألا

 دشآ تناكو « نيبرصملا لامعلاو عانصلاو

 ناف « ىضم تقو ىأ ىف هب اولتبا امم ةأطو

 ربكأب زوفي ىكل كلملا نأل « نسحنت مل مهلاح

 فيلاكت صاقتا ىلع لمع حبرلا نم ردق

 ىلع كلذل اعبتو « نكمم دح ىندأ ىلا جانتالا

 . ةحداكلا ةقبطلا ةثيعم ىونسم عفر مدع

 نوبرصملا ناك ىتلا ةليقثلا تاعبتلل ةجينتو
 نم ءىث ىلع نكي مل هنا نيبي اهتحت نوحزري
 ةسعارزلاب نيلغتسشملا مهنيبالم نم رسيلا
 مهضعب نأك « ليلق رفت الا ةراجتلاو ةعانصلاو

 مهحتمت نأ هللا ةدارا تءاشو نيحجان اعارز

 ىضارألا ضعب حالصتساب انذا ةموكحلا

 اوحبصأ كلذبو « ةهكاف وأ امورك اهعرزو
 صاخلا كالتمالا ىضارأ بابرأ دادع ىف

 نيحجان اعاتص اوناك مهناف رخآلا ضعبلا امأ

 ةموكحلا اهركتحت مل تاعانص نولوازي

 باب مهتود قلعت 3 كلذبو 4 الك اراكتحا

 . الماك اقالغا بسكلا

 كلذو « نيبرصملا تائف نم ةدحاو ةئف ةملاطبلا

 قيرغالل نورفوي كولملا كئلوأ ناك نيح
 . ةييركلا ةدغرلا ةايحلا بابسأ مههابشأو

 ىفظ ومو دونحلاو ةنهكلا لاح تناك اذاو

 عانصلاو عارزلا نم ليلق رقنو ةموكحلا
 لمضقأ ةملاطبلا رصع نم ىناثلا رطشلا ىف

 ناف « نيبرصملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا لاح نم

 نيذلا « نييرصملا نم لئالقلا ءالؤه لاح

 نمو . ةيبنجألا رصانعلا لاح نم اريثك أوسأ



 لاح ني لئاملاىرافلا وست نا مدشتاو
 . ماع هجوب نييرصملا لاحو بناجألا

 نييرصملا ةراضح  ؟

 نييرصملا نأ ىلا نئارقلا عيمج ريشتو

 شيعي ناك امك نوشيعي اورمتسا ماع هجوب
 مهتاداعب نيظفتحم « لسبق نم مهدادجأ

 ىلا نوعضخيو « مهتهلآ نودبعي « مهديلاقتو

 ناكو . ةينوعرفلا مهنيناوقل ريسبك دح

 ىف وأ « مهتايعمج ةيدنآىف اما نوقتلي نويرصملا

 « فيرلا ىف مويلا لاحلا ىه امك نايعألا توب

 نييحورلا مهتداق ىلا اوعمتسيل دياعملا قاوأ

 . مهملاظم نع مهل اوربعيو

 « نييرصملا نيب ةيشاف ةيمألا تناك املو

 اههسوأو ةيرصملا سرادملا قرعأ تناكو

 سرادملا ىه سانلا ىف ارثأ اهدعبأو اراشتتا

 ىه سرادملا هذه تناكو « دياعملاب ةقحلملا

 لاجر ناكو « ةيرصملا ةفاقثلل ةنيصحلا لقاعملا

 « ىفاملا ثارت ىلع ءايفوألا سارحلا نيدلا

 نييرصملا ةيبلاغ نأ نقون نأ عيطتسن انتاف

 ةراسضحلا رهاظم نع ىتح نيديعب اوناك
 تقلغأ دق دباعملا سرادم ناو « ةيقيرغالا

 كلذ عمو . ةيقيرغالا ةفاقثلا نود اهباوبأ

 بصانم اولغش نيذلا نييرصملا نا ف كش ال

 ةغللا ملعت ىلا اورطضا دق ةموكحلا ىف

 « ةيمسرلا ةغللا تحبصأ اهنأل ةيقيرغالا

 نيفظوملا كئلوأ رثكأ نأ ىف اضيأ كش الو

 نم مهظح نكي. مل ةيقيرغالا اوملعت نيذلا
 ةقبطلا لعلو . اريسي الا ةيقيرغالا ةراضحلا

 ةيقيرغالا .ملعت ىف تأر نييرصملا نم ايلعلا

 الامكتسا ةديدجلا ةفاقثلا دراوم نم لاهتتالاو

 نيسردم تمدختساف « اهدارفأ تالهؤل

 سرادملا ىف اهءانبأ تلخدأ وأ نييصوصخ

 . دالبلا ءاجرأ فلتخم ىف ةرشتنملا ةيقيرغالا

 ةليلقلا ةئفلا كلت نأش اضيأ ناك كلذ لعلو

 ةملاطبلا دهع ىلع اوذخأ نيذلا نيبرصملا نم

 ةغبصب مهسفتأ غبص ىلع نولمعي رخاوألا
 زكرم لداعي زكرمب زوفلا ىف اعمط ةيقيرغا
 كلذكو ايلعلا ةقيطلا تناك ال نكل . قيرغالا

 ظح ناكو ؛ ددملا ىتليلق نييلوصولا ةئف

 ةفاقثلا نم نييرصملا ةموكحلا ىفظوم رثكأ
 نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناكو « اهفات ةيقيرغالا

 لشلغت نأ نم نذا دبالف « نيبمأ نييرصملا
 . ادودحم ناك نييرصملا نيب ةيشرغالا ةفاقثلا

 نيب جوارت ثدحي مل هنا انفلسأ دقو

 دالبملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف قيرغالاو نيبرصملا

 رصمت ةملاطبلا رصع نم ىناثلا رطشلا ىف هناو
 امم © نييرصملا ضعب قرغأتو قيرغالا ضعب

 نييرصملا نيب جوازت ثودح روسيملا نم لعج

 راسثتتاو « نيرصمتملا قيرغالاو نيقرغأتملا

 ديالو . نيقيرفلا نيذه نيب ةطلتخملا ءامسألا

 كنلوأ لدبتسا نأ كلذ بحص دق هنأ نم

 نكل . ةيقيرغا ابايث ةيرصملا مهبايشب نوقرغأتملا

 مل نييرصملا بلغأ نا هب ملسملا نم ناك اذا

 « اهبادآو ةيقرغالا ةغللا نم اًئيش اوفرعب

 قيرغالا عم اوجوازتن مل لاحلا ةعطب مهناو

 « قيرغالا ددع ةلقو مهددع ةرثكل لقألا ىلع

 م



 ةيقيرغا ءامسأ اوذختي مل مهنأ نم اضيأ ديالف

 . ةيقيرغا ابايث الو

 دقو « ماع هجوب نييرصملا نا لوقلا ةلمجو

 سسأ ىلع موقت ةتباث تاداع مهل تناك

 روصعلا مدقأ ىلا ناعجرت ةنايدو ةراضح

 ىلع « مهعومجم ىف نيصلاخ نييرصم اوقب
 مهميلعت ىف اوْعيط صا مهنم ارمت نأ نيح

 لدن ةيقيرغا ةغيصب مهئامسأو مهسبلمو

 نكت ملو مهتيموق مهسنت مل اهنا ىلع نئارقلا

 . يهرهوج ننس عل ىجراخت ءالط' نم رثكأ

 ةيموقلا تاروثلا  اثلا

 بابسالا - ١

 ءاقسش روسصتت نأ ريسعلا نم سيلو

 ةملاطبلا مهيلس فيك اتفرع نأ دعب نييرصملا

 بئارضلاب مهلهاك اولقثأ فيكو « مهلالقتسا
 !وعضو فيكو « ةقهرملا فيلاكتلاو ةحدافلا

 قبيسي مل لكشب دالبلا دراوم لك ىلع مهيديأ

 ةيطارقتسرألا ىلع اوضق فيكو « ليثم هل
 ةيطارقتسرالا اولذأ فيكو « ةيويندلا ةيرصملا

 اورفو فيكو « نييرصملا نييراحملاو ةينيدلا
 مهدالب ىف اهنونلأب ىتلا ةايحلا بابسأ قيرغالل
 عايضلا بصخأو بصانملا عفرأ عهوجنمو

 لك نويرصملا لمحتي ملو . تاعاطقالا عسوأو
 مهتهلآ ليسم ىف فسعو تنع نم هوقل ام

 سمن نوقنتعي نيذلا ؛ نيينطولا مهكولم وأ
 « ةفللا سمن نوملكتيو « ةينيدلا تادقتعملا

 كلم ليس ىف امئاو « ةايحلا سمت نويحبو

 كلذ هافطصا هربأب ىبتجأآ سنجو ىينجأ

 اهئانبأ ماغراو «دالبلا مكح ى هتكراشمل كلملا
 قفارم لالغتسا ىف دهجلا ىصقأ لذب ىلع

 تضبن نأ نذا بجع الف . ةيداصنقالا دالبلا
 رجفتا ناو « بناجألا ةيهاركب نييرصملا بولق
 دقف « مهدالب ىبصتغم هجو ىف مهبضغ لجرم
 ةيرصملا تاروثلا بيهل لاعشا ىف ترفاضت

 سانلا ةايح ىف رثألا دعبأ اهل لماوع ةثالث

 ىنددلا لماعلا ىهو « ناكمو نامز لك ىف
 . ىداصتقالا لماعلاو ىموقلا لماعلاو

 نأ ريسيلا نم ناك فورظلا هذه طسوو

 تالتما دقف « ببس ىأل ةروثلا بيهل علدني
 ةروثلا شيج رفوتو « ادقحو ابضغ سوفنلا
 نيدلا لامعلاو عاتصلاو عارزلا نيدالم نس

 ماقنلاب قيضلا دسشأ نوقيض اوناك

 مكحأ وأ هثدحتسا ىذلا مراصلا ىداصتقالا

 راوثلا رقتفي علو . ىناثلا سويملطب هطباوض
 دكو © نيبرصملا ءاليتلا ناف « ءامعزو ةداق ىلا

 « مهتازايتماو مهتورثو مهتتاكمب ةملاطللا فصع

 ةملاطبلا رسك دقو « نيدلا لاجر كلذكو

 اعيمج اوناك « مهتكوش مهلئاوأ اميسم الو

 قى هب نومعني اوناك ام ةداعتسا ىلا نونحي

 . ءارثلاو ةرعلاو ةماركلا نم ىضاملا

 تاروثلا  ؟

 دق نييرصملا نا قئاثولا نم صلختسنو
 ىداصتقالا ماظنلا كلذ ىلع مهتمقن اورهظأ

 انثدحت ذا « يناثلا سويملطب دهع ذنم ضيعنلا

 ةكدنع تابارطضا عوقو راركت نع قئاثولا
 نع مهبارضاب ىهتنت تناك <« نيعرازملا نيب



 . ةهلآلاب ءامتحالل دياعملا ىلا مهرارقو لمعلا

 افنع دادزت تابارطضالا هذه تذخأ دقو

 سويملطب دهع ىف تعقوف « نمزلا ىفم ىلع
 تاروث دشأ نكل . ةيبعش ةروث لوأ كلاثلا

 دعب الا عقت مل ءاقي اهلوطأو افتع نييرصملا

 صقني ناك دقف « حقر ةعقوم ىف مهراصتتا

 مهتقث مهيلا ديعي ىذلا زفاحلا نيبرصملا

 ىف نماكلا ةينطولا حور ىكزيو مهستأب

 ىبنجألا رين نم مهدالب اوصلخيف مهرودص

 دعب سوسكمهلا نم مهدادجأ صلخت ام لثم

 ٠ ابيرقت نرق ةدم ماد مكح

 نيهراك مهئالب ىلع نويرصملا ربص دقل
 حفر ةعقوم ىف مهراصنتا نم مهل نيبت نأ ىلا

 « امهو الا نكي مل مهيلع قيرغالا قوفت نا

 نيذلا ةداسلا كئلوأل دن لقألا ىلع مهناو

 هنا بجع الف . الالغتساو اشطب مهوعسوأ

 تججأت ىتح حفر نم دوعي شيحلا داك ام

 ةروثلا تأدب دقو. نييرصملا نيب ةروثلا ران
 ماع تأي ملو . م . ق 51١ ماع ىف اتلدلا ىف

 ىلا اهبيهل دتماو تدتشا دق تناك ىتح ؟.

 . ايلعلا رصمو ىطسولا رصم

 /144 ماع ىتح دالبلا ىف ةرعتسم ةروثلا

 ةضبق ف سياس تعقو امدنع . م . ق مم

 ءامعزلاب لثثم ىذلا سماخلا سويملطب
 ىلع مهتمأ نأ دعب ليثمت عظفأ نييرصملا

 . ميلستلا ىلع مهعجشيل مهتايح

 نم وجني سداسلا سويملطب دكي ملو

 هجاو ىتح فيخملا عبارلا سوخويطنأ حبش

 ران تقب دقو

 ماق ىتلا ةروثلا . م٠. ق ادة ماع ف

 سويسين ويد ىعدب قرغأتم ىرصم ميعز اهب

 ىف اريبك ابصنم ىلوتي ناك سيباريسوتي
 نيب ريبك ذوفنب عتمتيو « ىكلملا رصقاا

 دض برحلا ىف زاتمم رودب ماقو « نييرصملا

 ناك سويسينويد نأ ودبيو . سوخويطنأ

 سويملطب نيب ىرسألا قاقشلا لالغتسا ديري

 خألا نم صلختلل ريغصلا هيخأو سداسلا

 « هدض نييردنكسالا رطاوخ ةراثتساب ربكألا

 نييرصملا ةينطو رفنتسا كلذ هل مت ام اذا ىتح

 نم دالبلا دقني كلذيو « رغصألا خألا دض

 دسفأ نيوخألا نيب قيفوتلا نكل . اهيبصتغم

 سويملطب نكمو هتطخ سويسين ويد ىلع

 سويسينويد نأ ريغ . هتميزه نم سداسلا

 5 ةروثلا بيهل لاعشاو رارعلا نم نكمت

 مايقلا ىلا سداسلا سويملطي رطضاف 4 دالبلا

 . ةروثلا هذه دامخال ةبونلا ىتح ةلمحب

 تعجر رصم نا نيخرؤلا ضعب ىريو

 هتخأو نماثلا سويملطب نيب فالخلا ءادصا

 ناك هناو « نيقيرف تمسفقتاو ةيناثلا ةرتيويلك

 ىلع وأ ةيردنكسالا ةيناثلا ةرتبويلك ديوي

 دوهيلا كلذكو قيرغالا نم بناج لقألا

 ديوي ناك نيح ىلع « شيجلا نم بناجو

 نم ريشثكو شيجلا ةيقب نماثلا سويملطب
 ةنهكلا ةماعزب مهتيبلاغ لمتحملا نم وأ نييرصملا

 نم اجيزم تناك ةيلهألا برحلا هذه ناو

 نحنو . ةيموقلا ةروثلاو ىرسألا عازنلا

 نم احيزم المف تناك برحلا هذه نا دقتع

 تس بو هس



 ريسفت ناو « : ةيموقلا ةيوثلاو' :ىرسإلا مياؤتلا

 بزح ةيناثلا ةرتبويلكلا ناك هيا وحب بدي 1

 نيقرغأتملاو رصم قيرغا نم ربكاالا باجل مضي .
 فقوملا ناك كلذلو « نومآ ةنهك موصخو

 كلذ ةضهانم وه نييرصملا ةيبلاغل ىعيبطلا

 نمو قيرغالا ىلع مهدقح ليلغل ءافشا بزحلا
 اوناك ول امك اودبف « نييرصملا نم مهنداه

 ىرخأ ةرابعب وأ « نماثلا سويملطب نورصاني

 سويلطبل نييرصملا ةيبلاغ دييات نكي مل
 . ةمصخ راصنأل ةيهارك امناو هيف ابح نماثلا

 سويملطب دهع ىف ةروثلا تددجت دقو

 لماوع ةديلو اهتاقباس لثم تناكو مساتلا
 لاحلا تمقافت دقو. ةيداصتقاو ةيموقو ةشدا'

 عساتلا سويملطب نا دح ىلا ةبيط ةقطنم ىف

 ىه ةروثلا رباد عطقل ىلثملا ةقيرطلا نأ ىأر
 دمهم ايئاد تناك اهنأل ةبيط ىلع ءاضقلا

 دعب هناف كلذلو « نيرئاثلا لقعمو تاروثلا

 ةبيط ىلع ىلوتسا تاونس ثالث تماد برخ

 .(.م. ق مه ماع) اديدش ابيرخت اهبرخو

 رسهظ مصق دق ةبيط برخت نإ نيبو

 ذا « امربم ءاضق اهيلع ضقي مل هنكل ةروثلا

 ماع ىف تانارطضا ثودح ىلا لئالدلا ريشت
 6 ىف كلذكو +س/4 ماع فو هالو
 .م.0ق هم

 ليوطلا مهحافك نم نؤيرصملا جرخ دقو
 ىلا مهراقتفا ببسب ةييخلا لايذأ نورحد

 ماظنلا نم ةملاطبلا تاوق مهيلع هب تزاتما ام

 مدع ببسو « لاومألاو داتعلاو ةحلسألاو

 نم الدب نييرصملا نم ادهم اقيرف ناف « مهداحتا
 ىبنجألا مكحلا ةضهانم ىف اوكرتش نأ

 ىلع وأ « مهينطاوم ةضهانم ىف اوكرتشا رئاجلا

 اعابشا كلذو « ايبلس افقوم مهنم اوفقو لقألا

 مهحلاصم ءارو ايعسو ةيصخشلا داقحألل

 اءزجو ىبنجألل ةيطم كلذب اوناكف « ةيداملا

 1 . ةيرامعتسالا هتسايس ذيفنت ةادآ نم

 صلختلا ىف اولشف دق نويرصملا ناك اذاو
 لقألا ىلع مهناق « بناجألا مهتاغفط نم

 « مهوربجو مهفلص نع لوزنلا ىلع مهومغرأ

 نم ىناثلا رطشلا ىف ةديدج نيعب مهيلا رظنلاو
 ةيموقلا تاروثلاناف كلذ نع الضفو . مهمكح

 ةلود تفعضأ ىتلا بايسألا مهآ نم تناك

 . اهيلع ءاضقلاب تلجعو ةملاطبلا

 -- مو



 سايل الصفلا
 نونفلا هج مولعلا _ بادألا

 بادآلا ىلع لصفلا اذه ىف مالكلا رصقتس .

 الافغا لفغت انرداصم نأل « ةيقيرغالا مولعلاو

 اذه لالخ ىف ةيرصملا مولعلاو بادآلا امات

 . رصعلا

 : بادآلا  الوأ

 ةبتكملاو ملعلا راد ١

 اطخ ىذلا وه لوألا سويملطب نا حجري

 ىف ىلوألا ةوطخلا . م . ق ؟4+ ماع ىلاوح

 نطف دقف « ةبتكملاو ملعلا راد ءاشنإ ليس

 ةوقلا تناك اذا هنأ ىلا بيدألا لغاعلا كلذ

 عيسوتو هتكلمم ضايح نع دوذلل ةيرورض
 مجنأ تناك نفلاو ملعلا ةياعر ناف « اهتعقر

 نمو. دولخلاو دحملا هتلالسو هيسكت ةليسو

 نم ريثكلا ةيردنكسالا ىلا وعدي ذخأ مث

 مهئاملعو مهئايدأو قيرغالا ءارعش لوحف

 ةعيلط ىف ناك دقو . مهينانفو مهتف سالفو

 هيلا ىحوأ ىذلا ىريلفلا سويرتميو هفويض
 . ةبتكملاو ( ةعماجلا ) ملعلا راد ءاشناب

 سرادم طمن ىلع ملعلا راد تثشنأ دقو

 لوألا سوئملطب نأ ودبي ذا « ةيفسلفلا انيثأ

 راد لعجف ةيثروغاثيفلا سرادملا رثأ ىهتقا
 تاهلآ ةدابع لوح ىفتلت ةيردنكسالا ىف ملعلا

 هذه لئوم تيمس كلذلو « نفلاو ملعلا

 ازكرم نوكي ثيحب دع”“أ « ىكلملا ىحلا ىف ىنبم رادلا هذهل سويملطي ديش دقو . تاهلآلا
 انكسم هسفت تقولا فو ىملعلا ثحبلل
 ىلع مهفيضتسي كلملا ناك ثيح « ءاملعلل
 نم مهيلع هيرجب ناك امع الضف هتقفن
 نع ةايحلا بلاطم مهلغشت اليكل « تابترملا
 نكي ملو .سردلاو ثحبلاى لا ةيلك فارصنالا
 ثحبلا امناو ميلعتلا دهعملا اذهل لوألا فدهلا

 نوقلي ءاملعلا ناك كلذ ممو « ىملعلا
 كلذ هبشأ امو ةماعلا تاعاقلا ىف تارضاحملا

 هب تماق ىذلا رودلا نم ودبيو . ةنيدملا ىف
 عورف لك نأ ةيملعلا ةكرحلا ىف ةيردنكسالا
 . اهتعماج ىف ةلثمم تناك ىملعلا ثحبلا

 مهتمهمب عالطضالا ءاملعلل رسيتن ىكلو
 سويملطب ناك اذاو . ىربكلا ةبتكملا تئشن#

 وه ىناثلا سويملطب ناف ملعلا راد راوجب هكا هدغالاوز عيجتاو يذلا وغتلدألا
 مظعأ تدغ ىتح هتياعرب ةبتكملا دهعت ىذلا
 أشنأ هنأ ودبسو . ميدقلا ملاعلا ىف تابتكملا

 ناوكت تناك ىتلا ىرغصلا ةبتكملا كلذك
 نحنو . مويباريسلا ديعم نم اءزج
 مجارملا ضعب هركذت امب ذخألا ىلا ليمن
 رصيق سويلوي قرحأ امدنع هنأ نم ةميدقلا

 د ا د



 برسح » لالسخ ىف ىرصملا لوطسالا

 فيصر ىلا بهللا دتماو « « ةيردنكسالا

 تبهذ « هل ةرواجملا ىنابملا قرحأو ءانيملا

 نا ليلدب « نارينلل امعط ىربكلا ةبتكملا

 ةراسخلا كلت نع ةرتبويلك ضوع سوين وطنأ

 ةيتكم نم دلجم ؟٠ءر٠+٠٠ اهئادهأب ةحدافلا

 . ماجرب

 تامدخ ةيردتك سالا ءاملع ىدأ دقو

 نف اوعدتبا امدنع « ىقرغالا بدألل ةليلج

 تاطوطخملا ةئراقمب ةميدقلا صوصنلا دقت
 تافلوملا نم ريك لوصأ اوققحو « ةفلتخلا

 نوثدحملا هب نيدي ام مهأ لعلو . ةيبدقلا

 ىف دهجلا نم هولذب ام ةيردتكسالا ءاملعل

 ناكو « تايحرسملاو ةيئانغلا راعشألا قيفحت

 دعاوق ىلع زكثري ىردنكسالا دقنلا نف

 دقتنلا نف دعاوق امامت فلاخت ةميوق ةتباث
 قدهعب اميف نويقاورلا هعدتبا ىذلا ىليختلا

 . ماجرب

 رعسشلا «" 

 بدألا ةمصاع قحب ةيردنكسالا ربتعتو
 ردني هنا ىتح « ىتسنيليهلا رصعلا ىف ىقيرغالا
 كلذ ءارعش لوحف نم ادحأ نأ عمسن نأ

 اميف شيعي وأ ةيردنكسالا رزي مل رصعلا

 . اهملع دراوم نم لهنيو اهكولم ةياعرب معنيل

 « ىقيرغالا رعشلا عاونأ ةفاك نأ بجع الف

 اذه لالخ ىف ترثأت دق « ايديموكلا ادع اميف

 . ىردتكسمالا رعشلاب رصعلا

 بولق ىلا رعسشلا ناولأ بحآ تناكو

 تايثرملاو ىصصقلا رعشلا نييردنكسالا
 دقو . ةريصقلا تاعوطقملاو ىئانغلا رعشلاو

 دمتساو « اصلاخ ايقيرغا رعشلا اذه ناك
 نم رخآلا ضعبلاو « ةميدقلا نونفلا نم هضعب

 هناف كلذلو . مهتالايخو نيرصاعملا فطاوع

 اديدجت ىردنكسالا رعشلا ضعب ريتعُي امنيب
 ضعبلا ربتعي « ةميدقلا رعشلا نونف ضعبل

 . اهتركفو اهلكش ىف ةديدج تاركتبم رخآلا
 رعسسسشلا ناولأ عيمج ناف لاح لك ىلعو

 رصم ىلا ةلصب تست ال ىردتكسالا

 ناك امدنع سوثيركويث نا ىتح « اهبعش وأ
 لامج فصي ال ناك ةعيبطلا فصوب ىنغتي

 سوك ةريزسج ى امناو رصم ىف ةعيبطلا

 قيرغالا ءارعشلا ناكو . زوكاريس ةنيدم وأ

 « اهيف اوشاع أم دعب ىتح « رصم نع نوفرعي ال
 هبتك ام وأ ةيقيرغالا صصقلا ىف هوأرق ام الا
 نوهجوب ال اوناكو , نوطالفأو سوتودوريه

 ةيلحملا تازيسمملا نم ءىث ىلا مهتيانع

 كلملا ءارطا ىف همادختسا نوعيطتسي ال ام الا
 : مهاعرب ىذلا

 ىردتكسالا رعشلا تازيمم مهأ لعلو

 روعشلاو ةيسايسلا فطاوعلا نم ايلاخ ناك هنا

 ناك هنا نيح ىف « ةميدقلا ةهلآلا وحن ىوقتلاب
 رعاسشملا ريوصتو « ةعستملا ملعلا قافآي افلك

 ىتلا ةطيسبلا ةايحلا حادتماو « ةيناسنالا

 ريوصتو ةدقعملا ةيمويلا سانلا ةايح فلاخت

 . اقيقد اريوصت عقاولا

 ءارعسش زربأ سوخاميلاك ريستعيو



 نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ةيردنكسالا
 ضرقي لازي ال ناكو « داليملا لبق كلاثلا

 دمع ىف هتايح نم ريخألا رطشلا ىف رعشلا
 رعاش رصم ىف دلوي ملو . ثلاثلا سويملطب
 سوينولويا الا لوألا زارطلا نم ىتسنيليه
 . رقتسا هنأل ؛ ىسدورلا بقل هيلع قلطأ ىذلا

 هدرط دعب اهينطاوم دحأ حبصأو سدور ىف

 . ىربكلا ةبتكملا نيمأ بصنم نم

 كثلاثلا نرقلا ءارع لش رهشأ نم ناكو

 ةرتف شاع ىذلا « ىزوكاريسلا سوتيركو
 سويملطب طالب رعاش حبصأو ةيردنكسالا ىف
 رعسشلل ىيهذلا رصعلا ناك اذاو . ىناثلا

 دتمي نرق فصن نم رثكأ رمعي مل ىردنكسالا

 ام. ق 4 ماع ىلا ؟و.٠ ماع ىلاوح نم

 ىتب فيرلا ةايح روصي ىذلا رعشلا ناف

 . داليملا لبق لوألا نرقلا ىتح اشعتنم

 ش رثنلا - ©

 ىتسنيليهلا رثنلا ىف ةيردنكسالل نكي ملو
 رثأت دقو . رعشلا ىف اهل ناك ام لثم رثألا نم

 ًاوسأ امهل ناك نيلماعب رصعلا اذه ىف رثنلا

 « نيئاشملا رثآ وهف لوألا لماعلا امأ . هف رثذلا

 ىضففأ ىه امك قئاقحلا عمجب مهمارغ نأ ذا

 ىأ نود صصقلاو قئاقحلا نيب طلخلا ىلا

 رثأ وهف ىناثلا لماعلا امأ . اهنيي زيسمت

 عئاقولا نوقلتخي اوناكو هذيمالتو طارقسيا

 وأ « اقيمع سفنلا ىف ثداوحلا رثآ نوكيل
 . رهاظ ىزغم اهل نوكيل قئاقحلا نوروحي

 ةيردنكسالا ىخرؤم رهشأ سوريتاس ربتعيو

 زربأ سوخراتيالكو « نيئاسملاب اورثأت نيذلا
 اورثأت نيذلا ةيردنكسالا ىخروا لثم

 . طارقسيا ةسردمب

 ىذلا تقولا ىف هنا ظحلا نسح نمو

 ىتلا تارثؤملا كلتل خيراتلا هيف مضخ
 ةقيقحلا ىلا نوليمي صاخشأ دجو « هتدسفأ
 « اهنع اوبتك ىتلا ثادحألا ىق العف ازكراشو
 هتامولعم دمتسا ىذلا لوآلا سويملطب لثم
 ةيمسرلا قئاثولا نم ردنكسالا نع هيثك اميف

 ناكف « ةصاخلا هتادهاشمو هتاركذم نمو

 فسألا عم هنكل « ذئموي هباب ىف اديرف هباتك
 قيرط نع هنم ضعب الا انيلا ليصي مل
 . سونايرا

 سوياتاكه بتك لوألا سويملطب دهع فو
 رسظن ةهجو نم رصم خيرات نع اردبأ نم
 نأ نكمي ىذلا ىرصملا خيراتلاو . قيرغالا

 وتنام هبتك ام وه رصعلا كلذ نم هب قئوي
 ىلع هيف دمتعاو « سيلويويله ةنهك ريبك
 سويملطبل هادهأو ةيفيلغوريهلا قئاثولا
 . ءازجأ ةثالث ىف عقي امخض اباتك ناكو « ىناثلا

 ةرادصلا ناكم لتحت خيراتلا ناك اذاو

 ايفارغجلل ناك دقف « ىتسنيليهلا رصعلا رثث ىف
 ملاعلا اهيف هبتك ام نأ دح ىلا « هيف ماه ناكم
 رثنلل لثم مظعأ ربتعن سنيثسوتارا ىارغجلا
 اذه عالطا ةعس تناك دقو . ىردنكسالا
 نوفعلاو مولعلا فلتخم ف هرجبتو ملاعلا

 ةفسلفلاو رعشلا ىف بتك هناف « لاثمألا برضم
 « ايفارغجلاو خيراتلاو ةغللا هقفو ةغللا دعاوقو



 رئاس تقاف نيريخألا' نيملعلا- ىف هتافلرثم نكل *

 ناباتك ايفارغجلا ىف هتافلوثم مهأو . هبتك ام
 ةركلا داعبأ سايق ىف » اثحب امهدحآ ناك

 ةيسضرألا ةركلا طيحم هيف ردق « ةيضرألا

 . باحعالا ريش اريدقت

 : مولعلا  ايناث

 ٠١ ةحارجلاو بطلا :

 اديعب اوأش ةيقرغالا مولعلا تغلب دقو

 ةقفوملا تاوطخلا دعب ىتسنيليهلا رصعلا ىف

 مدقت دقو . رصعلا كلذ لبق اهتطخ ىتلا

 زربأ ناكو « اريبك امدقت صاخ هجوب بطلا
 ملاعلا سوليفوره ةيردنكسالا ىف بطلا ءاملع

 ىف ملاعلا سوتارتسيساراو « حيرشتلا ىف

 ثاحبأ تناك دقو . ءاضعألا فئاظو

 خملا لوح رودت ةيحيرشتلا سوليفوره

 لسانتلا ءاضعأو نيتئرلاو دبكلاو باصعألاو

 خملا ةسارد ىلا ةريبك ةيانع ملاعلا اذه هجوو

 لدتو . ضبنلا تابرضو بلقلاو باصعألاو

 ةعيدب ةادأ مدختسي ناك هنا ىلع ثاحبألا

 نأ ايعيبط ناك دقو . ضبنلا ةعرس ريدقتل

 نمو . ةحارجلا مدقت ىلا حيرشتلا مدقت ىدؤي

 تالآ عارتخا ةيردتكسالا بط دجم بابسأ
 * تالآلا هذه مادختساو « ةحارجلل ةديدج

 . ةقئاف ةراهمب

 نم اقيفوت رثكأ سوتارتسيسارا ناكو
 3 خملاو بلقلا نع هثاحبأ ف سوليفو ره

 نيب ةقرفتلا ىف هنم دعبأ ىدم ىلا بهذو

 . ةكرحملا باصعألاو ةساسحلا باصعألا

 سونيليف سسأ . م . ق ؟8+ ماع ىلاوحو

 ىعدت ةيردنكسالا ىف ةديدج بط ةسردم

 دحآ سونيليف ناك دقو . ةيبيرجتلا ةسردملا

 تضاغت هتسردم نكل « سوليفوره ذيمالت
 ىرت تناك اهنأل « ايجولويسفلاو حيرشتلا نع
 ضارمألا جالعب الا اصتخم سيل بطلا نأ

 ناف كلذلو . اهبايسأ ىلع فوقولا نود

 ىذلا جالعلا ىطعي نأ وه بيبطلا بجاو

 نأ ىلع « اهاري ىتلا ءادلا ضارعأ ىفشب

 ميلعتلاو هيصخشلا هتاظحالمب كلذ ىلا ىدتهب

 ةسردملا نأ دعبي الو . ةهباشتملا تالاحلاو

 ةضهاتمب ةريبك ةمدخ يطلل تدأ دق ةيبيرحتلا

 دحأ ماودلا ىلع تناك ىتلا ةيرظنلا لوبملا

 . ىقيرغالا بطلا ف فعضلا نطاوم

 تابنلاو» ناويحلا املع  ؟

 ةعاردب نيلغتشملا سأر ىلع ناك دقو

 ىتسنيليهلا رصعلا ىف تابنلاو ناويحلا ىملع
 اهبان اذيملت امهدحأ ناك « نازراب ناملاع

 لسثف دقو « سوطسارفويث ىعدب وطسرأل

 ىعدي رخآلاو « هتلامتسا ىف لوألا سويملطب

 مهأو . ىناثلا سويملطب ملعم ناكو نوتارتسا

 نا رصعلا اذه"ى ناويحلا ةسارد هتباصأ ام

 نم اريبك اددع فلأب حبصأ ىقيرغالا ملاعلا

 ىلع دعاس دق هنأ ف كش الو . تاناويحلا

 سويملطب اهأشنأ ىتلا ناويحلا ةقيدح كلذ

 فلتخم نم اريبك اددع مضت تفاكو « يناثلا

 . فحاوزلاو رويطلاو ناويحلا عاونأ

 لضفب اقيفوت رثكأ ناك دقق تابنلا ملع امأ



 ةسارد تعفر ىتلا سوطسارفويث ثاحبأ

 تضخمتو « تحبلا ملعلا ىوتسم ىلا تابنلا

 نايحألا نم ريثك ىف ةشهدلا ريثت تامولعم نع

 « ذئدنع افورعم نكد مل بوكسوركبيملا نأل
 . دمملا ىف لازي ال ناك ءايميكلا ملع نألو

 اهناف ملاعلا اذه فوشك رمأ نم ناك امهمو

 ساسأ عضو ىف هلضفب نراقت نأ نكمي ال

 هدعب ىتأ نمل ليبسلا ديهمت ىو تابنلا ملع
 . نيرخأتملا نيثحابلا نم

 ةيضايرلا مولعلا ب *

 تايضاير نيب ةيماس ةناكم ةسدنهلا لتحتو
 رئاس اهمدقت ىف تقاف ىتلا « ىتسنيليهلا رصعلا

 تناك ةسدنهلا ناف . ىرخألا ملعلا عورف

 مدعل قيرغالا دنع تايضايرلا لك ساسأ
 نم ةسدنهلا هتغلب ام لعلو . ماقرألاب مهتيارد

 ى قيرغالا ريكفت مدع ىف اببس ناك ناقثالا
 تناك ةسدنهلا نآ اميس الو « ماقرألا عارتخا

 . ريجلا ملع نم مويلا ربتعي امم ريثكلا لمشت
 ىتلا تامدخلا ريدقت ىف ةغلابملا نكمي الو

 نأ ودسو . تايضايرلا ىلا سديلقا اهادسأ

 ىلعو ؛ لوألا سويملطب رصامي ناك ملاعلا اذه

 ةسردم ةيردتكسالا ىف سسأ هناف لاح لك

 نرقتيو . نيزربملا نييضايرلا نم ريثك اهيف ملعت
 ىف باتك وهو هتافلؤم رهشأب سديلقا مسا

 رمعي ملو . 6 رصانعلا » مساب فرعي ةسدنهلا

 « ةيوامسلا بتكلا ءانثتساب « ملاعلا ىف باتك

 رمتسا ىذلا « باتكلا اذه رمع ام لثم

 علاسملا ءاحنأ فلتخم ىف ةسدنهلا ذيمالت

 دهع ىثح ىتسنيليهلا رصعلا ذنم هنومدختسي
 باتكلا اذه هب زاتمي ام مهآو . ادج برق

 ملسملا تامولعملا نم سديلقا هيف هراتخا ام

 « تايميدبلاو ضورفلاو فيراعتلاك اهب
 ىمست نأ قحتست ىتلا تايرظنلا اميس الو

 ىف اهريغ قوفتو ةيساسأ اهنأل ؛ « رصانع »

 سديلقا عسضو دقو . قيبطتلا قو ةيمهألا

 « ةسدنهلا ىلع ةروصقم نكت مل ىرخأ ابتك

 ةفورعم تناك امك تايضايرلا عورف تلمش لب
 . هيدنع

 « اقيثو الاصتا ةسدنهلاب كلفلا ملع لصتنو

 نم ردقب .ىتسنيليهلا رصعلا قيرغا نيديو
 اوعمج نيذلا « لباب ءاملعل ليلق ريغ لضفلا

 مارجألا نع ةيبررجت تاظحالم ديعب دهع ذنم
 كلفلا ءاملع زربأ نم ناك دقو . ةيوامسلا

 ىف شاع ىذلا « سوماس نم سوخراتسمرأ

 ضرالا نأب ىدات نم لوأ ناكو كلاثلا نرقلا
 ايفا ودع امتار طف اهب وج وود
 هاملع مظعأ امأ . سمششلا لوح بكاوكلا لثم

 ةبطاق ميدقلا ملاعلا ىفو ةيردنكسالا ىف كلفلا
 داليملا لبق ىناثلا نرقلا ف شيعي ناك دقف

 هفوشك مظعأ ناك دقو « سوخرابيه ىعديو

 ريدقتو « ىفيرخلاو ىعيبرلا نيلادتعالا ديدحت
 ثعبي اريدقت ىرمقلا رهشلا لوط طسوتم
 ةدحاو ةيناثب الا لقي ال هنأل « ةشهدلا ىلع

 . مويلا لوبقملا ريدقتلا نع

 مظعأ ىزوكاري سلا سديمخرأ ناكو
 .قيرغالا تايضايرلا هاملع نيب ةركتبم ةيرقبع

 ميم م3 هضصا



 روهسشملا هبلول سديمخرأ عرتخا دقو

 « رصم ىف ميش ناك امدنع ءاملا مفرل ( روبنطلا )

 هذه لثم ىلع ةريبك ةيمهأ قلعي ال ناك هنكل

 دقف « ةيلسن درحم اهربتعي ناك ىتلا ءايشألا

 نأب لئاقلا ىأرلا ىف نوطالفأ عم قفتي ناك

 ءايشألا ىف هملع مدختسي الأ بحي فوسليفلا

 ساسأ مضو هنأ ركذن نأ انبسحو . ةيلمعلا

 علقو ةياهناللا ىف لماكتلاو لضافتلا ملع

 . اكيناكيملا ىف ةيلوألا ءىدابملاو مئاوملا ةسارد

 لئاوألا ةملطبلا دهع ىف كلذك تطشن دقو

 اهئاسلع زربأ ناكو اكيناكيملا ةسسارد
 شاع هنا لمثتحب ىذلا « ريكألا سويبيستك

 ةقوبدب لالا وأ ىتاثلا ىوحلط معا

 ةيئاوهلا ةوقلاب لمعت تالآ ملاعلا اذه ركتبا

 ملاعلا اذه دعب ىتأيو . ةيئاملا ةوقلاب ىرخأو

 عضو ىذلا ىطن زيبلا نوليف نرق عبر ىلاوحب

 ةعومجم ىعدي لقألا ىلع ءازجأ ةعست ىف اباتك
 . اكيناكيملا

 نونفلا ب” انلا

 رامعملا ىنق ىلع انه مالكلا رصقنسو

 رصعلا ىقيسوم نع فرعن ال اننأل « تحنلاو
 ارود بعلت تناك اهنأ نم رثكأ ىتسنيليهلا

 قبب مل هنألو ؛ ةصاخلاو ةماعلا ةايح ىف اماه

 ىلع هارن ىذلا ردانلا ليلقلا الا ريوصتلا نم

 . رباقملا ناردج

 رامعملا ١

 : ىهو نفلا اذه ماسقأ زاجيا ىف لوانتنس

 دنعو قيرغالا دنع دباعملاو لزانملاو رباقملا

 ىرصملا نفلا ناك اذا نيبثسو ؛ نييرصملا

 ىقب مأ رخآلاب امهدحأ رثأت دق ىقيرغالا نفلاو

 . ايقت اصلاخ امهنم لك

 رباقملا 1

 قيرغا نأ ىلع تايرفحلا جئانت لدتو
 : عاونأ ةثالث نم رباقم اومدختسا دق رصم

 رخصلا ىف تحنت رفح نع ةرابع اهلوأ ناك

 رباقملا هذه لاثمأ دجنو <« ضرألا ىف رفحت وأ

 . ىقرغالا ملاعلا ءاحنأ فلتخم ىف ةطيسبلا

 تاوجف ىف نفدلا ىناثلا عونلا رهاظم مهأو

 قا تحنت وأ ىنثك لكسلشلا ةليطتسم

 عوتلا اذه ناك اذاو . ةفرغ وأ زيلهد بناوج

 اعباط هيلع قيرغالا علخ دقف « لصألا ىقينيف
 « لصألا ىنودقم ثلاثلا عونلاو . ايقيرغا
 هتفرخزو هترامعو هطيطخت ىف ىقبرغا هنكل

 . كئارألا رباقم ىمسمو

 ىلا عجرت ىتلا كئارألا رباقم زاتمتو

 ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلاو ثلاثلا نرقلا

 فوشكم ءانفو ملس نم فلأتت اهنأب داليملا لبق

 ىلع اهعيمج عقت ةيفلخ ةفرغو ةيمامأ ةفرغو

 نم دتمت ىتلا ةرتفلا رياقم امأ . دحاو روحم

 ةملاطبلا رصع ةياهن ىتح ىناثلا نرقلا فصتنم
 طسوأ ءانف ىه اهرصانع زربأ تناك دقف

 رياقملا هذه تروطت دقو . فرغلا هب طيحت

 قوس ةربقم لثم ةكيرأ تاذ رباقم نم

 ىلع توبات ىف متي نفدلا ناك ثيح نايدرولا
 ىلا « ةيفلخلا ةفرغلا ىف عضوي ةكيرألا لكش
 ىبطاشلا ةربقم لثم تاوجفو ةكيرأ تاذ رياقم



 ىبطاشلا ةربقم



 نفدلا ىف تاوجفلاو ةكيرألا تلمعتسا ثيحخا 3

 ةربقم لشم ةكيرأو تاوجف تاذ رباقم ىلا

 ثيح سداينوطنأ ةقيدخ ةربقمو .رباج ىديس
 نكت ملو نفدلا ىف طقف تاوجفلا تمدختسا

 رباقم ىلا اريخأو « ةزراب ةفرخز الا ةكيرألا

 ةكيرألا تفتخا ثيح بيراحمو تاوجف تاذ

 ىو تاوجفلا ىف نونفدي ىتوملا ناكو امامت
 . بيراحملا ف عضوت تناك قيدانصلاك تيباوت

 عباط ناك اذا هنا ةظحالملاب ردجي اممو

 مل اهناف « ايقيرغا اهتفرخزو رباقملا هذه ةرامع

 « ةيرصملا رصانعلا ضعب نم ةليلق انايحأ لخت

 . ةيزئانحلا بصنلا لاح اضيأ تناك كلذكو

 نوشيعب اوناكأ ءاوس « مهناق نويرصملا امأ

 « ةيرصملا ىرقلاو ندملا ىف مأ ةيردنكسالا ىف
 اوناكف . ةيديلقتلا مهنفد بيلاسأب اوظفتحا دق

 اوداعأ ةييدق رباقم ىف اما مهاتوم نونفدي

 ىلع تناك ةثيدح رباقم ىف وأ « اهمادختسا

 فلات طيس نيعونلا نيذه دحأو . نيعون
 . تبملا اهيف نفدي ةوجف اهعاق ىف شنت رئب نم

 اعئاش رياقملا نم مضاوتملا عونلا اذه ناكو

 عوبلا رباقم تناكو . ةملاطبلا رصع ىف ادج

 لزنت ريغص ىرئانج لكيه نم فلأتت ىناثلا

 . اهعاق ىف نفدتي تيملا ناك رثب هتيضرأ نم
 رباقم نم ىنغأ عونلا اذه رباقم تناك الو

 هرياقم ددع ةلق رسفي اذه ناف ؛ لوألا عونلا

 ماع هجوب دالبلا ىلاهأ رقفب زاتمي رصع ىف
 : . اعقدم ارقف

 طلتخا ىتلا سيريزوتي ةربقم ءانشتسابو

 عم ىرصملا زارطلا اهئازجأ ضعب ةفرخز ىف
 ةيملطبلا ةيرصملا رباقملا تناك ىقيرغالا زارطلا

 اهلصنو اهتفرخزو اهترامع ىف ةصلاخ ةيرصم

 . ةيزئانجلا
 قيرغالاو نييرصملا نأب لوقلا نكمي مث نمو

 ةيزئانجلا مهترامعزارطب ماع هجوي اوظفتحا دق

 ىنابملا ةرامع صئاصخ نم ودبي نكل ٠ ىييموب ىف لزنم ناردج نائيزت اتناك ناتروص
 رصم ىف اهنم ميقأ ام لئاسمتو ةيتسنيليه تناك ىنايملا هذه نأ نيئروصلا ىف ىتلا

 «٠ ”ايروسو ىرغصلا ايسأ وأ
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 ةثالث ةحوللا روصتو « ةيردنكسالا لمرب لماك ىقطصمب ١ مقر ةربقملا ءانف فرخزت ةحول

 .ةربقملا هذه ىف تنفد ةليبن ةينودقم ةرسأ دارفأ اعيمج اوناك مهنأ ودبيو ٠ ناتديس مهنيب ناسرف

 هلذحهو ٠ ةيردنكسالا لمرب لماك ىفطصمب ؟ مقر ةربقملا ىف ةكيرأ لكش ىف توبان

 ةعئار ةروص انيطمت ٠ ناولألاو صحلاب تيلطو رجحلا نم تعنص دقو 2 ةيزئانجلا ةكيرألا

 عنصتو « ايندلا ةايحلا ىف مدختست تناك ىتلا «كثارألا ةعانص هتغلب ىذلا عيفرلا ىوتسملا نع

 ٠ دئاسولاو سفاتطلاب شرفتو 2« سيفنلا بشخلاو نداعملاو جاعلاب عحصرت و بشخلا نم



 ضعب ادع اميف « ةيبنجألا تاريثأتلا نم ايلاخ

 تالاحلا ضعب ىف تللست ىتلا ةفيفطلا رصانعلا

 كلذب ضهنتو « رخآلا ىلا نيزازطلا دحأ نم
 ةلواحم هتغلب ىذلا دودحملا ىدملا ىلع اليلد

 . ىقيرغالاو ىرصملا ةرامعلا ىزارط جزم

 لزانملا - ب

 ددع ىلع الا اهلك رصم ىف رثعي مل هنأ عمو

 هناف « مويفلا ىف ةيقيرغالا لزانملا نم ليلق

 ىقاب ىف ةيقيرغالا لزانملا نع انتامولعم لضفب
 نع ةدمتسملا ةلدألاو « ىقيرغالا ملاعلا ءاحنأ

 ةنيفسو ةيردنكسالا رياقمو ةيدربلا قئاثولا
 « امئاع ارصق ربتعت تناك ىتلا عبارلا سويملطب

 ةيردتكسالا قيرغا نأ صلختسن نأ عيطتسن

 ءاحنأ رئاس ىف مهبرصاعم لثم « اومدختسا دق

 هبشي لزانملا نم نيعون « ىقيرغالا ملاعلا

 ىنساري ىف اعئاش ناك ىذلا عونلا امهدحأ

 ليلدب « داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ف لوضانألاب
 ىثوفنألاو ىبطاشلاو نايدرولا قوس رباقم نا

 ةيسيئرلا رصانعلا نم فلأتت رياج ىدسو

 . لزانملا نم عونلا كلذ ف دجوت تناك ىتلا

 لزانملا نم عونلا كلذ هبشيف ىناثلا عونلا امأ

 نرقلا ف سوليد ةريزج هب ترهتشا ىذلا

 ةيسيئرلا هرصانع تدجوو « دالبملا لبق ىناثلا

 . سكملاو سداينوطنأ ةقيدح ىتربقم ىف
 لزانم دجوت تناك هنأ ىلا نمارقلا ريشتو

 ؛ مويفلا ندم ضعبو سيميلوطب ىف ةيقيرغا
 ادع اميف امأ . سيطارقت ىف اضيأ لمتحملا نمو

 اوناك نييرصملا كلذكو قيرغالا نا نيبيف كلذ

 ةارأرمتسا الا نكت مل ةيرصم لزانم ىف نولزني
 ىف رئافحلا اهنع تفششك ىتلا لزانملا عاونذل
 لخدم نم فلأتت اهلثم ىهف « ةنرامعلا لت
 « نزاخمو خبطمو مونلل فرغو ىطسو ةلاصو

 فيرلا ىف قيرغالا ذاختا نأ نيبن نأ بجيو
 تاريثأت ىلا عجري ال ىرصملا زارطلا نم لزانم
 تلمأ ىتلا اهدحو فورظلا ىلا امناو ةيراضح

 ادونج قيرغالا ءالؤه بلغأ ناك دقف « كلذ

 نوحنمي دوسجلا ناكو « اراجت مهضعبو

 نأ لمتحملا نمو . ةيرصم تويب ىف نكاسم
 ىف لبق نم اوشيعي مل راجتلاو دونجلا ءالؤه
 لزانملا نم هودجو امع اريثك فلتخت لزانم
 قيرغا نأ ايعيبط ودبي كلذلو . ةيرصملا
 ةيرصملا نكاسملا اولمعتسا ماع هجوب ميلاقألا

 ىرقلاو ندملا نم هب اولزن اميف اهودجو ىتلا
 هذه بسانتو نمزلا ىضمب هلعلو . ةيرصملا
 . اهاتكس قيرغالا فلأ ةئيبلا عم لزانملا

 ةيملطبلا لزاننملا ةرامع عباط نع امأ

 ىقب دق هنأب ىحوت نئارقلا ناف اهتفرخزو
 . اصلاخ ايقيرغا وأ اصلاخ ايرصم ماع هجوب

 دباعلا  ج
 ردنكسالا نأب ةميدقلا رداصملا انثدحتو

 ةهلآلل دباعم اوديش دق ةملاطبلاو ربكألا

 :نكل « ةيرصملا ةهلالل اوديش ام لثم ةيقيرغالا
 ىأ اياقب نع رئافحلا فشكت مل ظحلا ءوسل

 نع تفشك دق تناك ناو « ريبك ىقيرغا دبعم

 هزارط نأ ودبي ريغص ىرود دبعم اياسقب
 امك « ةيرصم تاريثأت ىأ هبوشت ال ىقيرغالا

 د و؟ كك



 ١ سوور نم ناعون ٠ ةبكرملا ةدمعألا سو



 ةدمعألا زرط لك اياقب نع اضيأ تفشك
 زاتمت اياقبلا هذه تناك اذاو . ةيقيرغالا

 ناف « ةيردنكسالا عباط وهو « ىلحملا اهعباطب

 ىلع رثثع دقف كلذ عمو . تحب ىقيرغا اهبلغأ
 رصانعلا اهيف طلتخت ةدمعألل ناجيت ضعب

 تناك اهنا دعبتسُم نكل « ةيقيرغالاو ةيرصملا

 نأل ةيرصم وأ ةيقفرغا دباعم ىف ةمدختسم

 ةظفاحملاب امئاد فصتت ةينيدلا رئامعلا هذه لثم

 نم دارفألا ناك اذاو . ديلاقتلاب كاسمتسالاو

 نأ ىلع ماع هجوب اوصرح دق قيرغالا رئاس

 ةرخآلا ىو ايندلا ىف مهتكاسم عباط نوكي

 ةملآلا دباعم نأ ف كشن ال انناف « ايقيرغا

 ةرامعلا ديلاقتب اكاسمتسا رثكأ تناك ةيقيرغالا

 . ةيقيرغالا
 ىتلا دياعملا نم ريبك ددع نع فشك دقو

 ىهو « ةيرصملا ةهلآلل رصعلا اذه ىف تميق“

 اهترامعو اهطيطخت ىف ةميم_سص ةيرصم
 نييرثألا نأ نم كلذ ىلع لدأ الو « اهتفرخزو

 لح لبق احيحص اخيرأت اهخيرأت اوعيطتسي مل
 هذه زاتمتو . ةميدقلا ةيرصملا ةغللا مسالط

 ةرثك « الوأ : اسمهو نيترهاظب دياعملا

 ىلع قلطي ىتلا ةدمعألا نم اهيف مدختسا ام

 نييرصملا نأ دقتعنو « ةبكرملا سوءرلا اهسوءر

 . ىواملا رصعلا ةضهن ءانثأ ىف اهوركتنا

 ةدمعألا تالاص ىف مدختسا ام ةرثك « ايناثو

 فصن غلبت ةريصق ناردج نم صاخ هجوب

 هذه تثسيلو . ابيرقت ةدمعألا عافترا

 « ةيرصملا ةرامعلا ىلع ةبيزغ ةريصقلا ناردجلا

 . ةثيدحلا ةلودلا دباعم ىف اهل ةلثمآ دحن ذإ

 رصع يف ةيليذلا ةرامعلا نا لوقلا ةلمجو

 « ةيقيرغأ مأ .ةيرصم تناكآ ءاوس « ةملاطبلا

 . ةيبنجأ تاريثأت ىأ اهيلا قرطتي مل

 4 تشل 4

 ةيردنكسالل تناك هنأ ىلا لئالدلا ريشتو

 ةساظ تاوص ناد نك رخالا تحتل يرد

 تحنلا سرادم رئاس تازيمم نع فلتخت
 هذصه تناك اذا هنأ ىلاو « ةيتسنيليملا

 « ةرضاعملا ىرخألا سرادملا لثم « ةسردملا

 نفلا نيطاسأ ثارت نم اهزارط تدمتسا دق

 نأ ثبلت مل اهناف « عبارلا نرقلا ىف ىقيرغالا
 مدع هتازيمم صخآ ناك نيعم عباطب تدرفتا

 ةجلاعم مدعو « مسجلاو هجولا ماظع زاربا

 اياوزلا مادختسا مدهسعو « رعشلا ليصافت

 نكل . اديدش القص حطسلا لقصو « ةداحلا

 ىلاثملا زارطلا اذه مدختست مل ةيردنكسالا

 نم اديدج اعرف تركيا موي اهنأل « بسحف
 تراس ىتلا ثاحبألا هنع تضخمت تحنلا نف

 ةسارد نع ةرابع ناكو « اهتعماج ىف امدق

 تركثبا « مهفرحو مهعابطو سانلا سانجأ
 . نفلا نم عرفلا اذه ماوي ايعقاو ازارط

 اهنع تفشك ىتلا تافلخملا لدتو

 ركتحي مل ىقيرغالا نانفلا نأ ىلع تايرفحلا
 دقق . ةملاطبلا دهع ىلع رصم ىف تحنلا نف

 ىلع ال هطاشن لوازي ىرصملا نانفلا رمتسا

 ى لب « بسحف ىتوملا بصنو دباعملا ناردج
 ذنم اهنوفلأب هفالسأ ناك ىتلا نيدايملا ىتش

 . نمزلا رباغ



 رصع ىف ثحنلا نف ةسارد فضشكتتو

 اهكسم ىتتلا دوقنلا رثكأ نا « الوأ : نع ةملاطبلا

 اهتركتبا ىتلا تحنلا عطق باغأو ةملاطبلا

 اهزارط ىف ةيقيرغا ةيردنك سالا ةسردم

 تحنلا عطق رثكأ ناو « اهتفصو اهرصانعو
 اهرهظمو اهتف ص ىف ةتحب ةيرصم ةيرصملا

 . اهرهوجو

 تحنلا عطقو دوقنلا نم ريثكلا نا « ايناثو
 لسشم +« زرطلا نود رصانعلا اهيف طلتخت

 طسو سمشلا صرق وأ ستوللا ةرهز ريوصت
 رصانع هذهف « ةملاطبلا ضعب دوقت ىلع نينرق
 دو قتلا كلت زارط ناف كلذ عمو ةيرصم

 ردنكسالا سأر روصت ةعطق لثمو . ىقيرغا

 ةعونصم ةعطقلا نكل « ىقشرغا زارطب ربكألا

 ناتسرغ ناتدام امهو تلزابلا وأ تينارحلا نم

 اكلم روصي لاثمت لثمو . ىقيرغالا نفلا نع
 . ىرصم زارطب ةملاطبلا ةرسأ نم ةكلم وأ

 نم نف ىأ ىف ىقيقحلا سايقملا ناك الو

 راكفأل ةروص زربأ هنأل « زارطلا وه نونفلا
 ناف « هتراضح عباطل رهظم حصقأو نإنفلا

 ضهني نأ نكمي ال ةعنصلا وأ رصانعلا طالتخا

 ىقيرغالاو ىرصملا نيزارطلا جازتما ىلع اليلد
 نيتراضحلا كنيت جازتما ىلع كلذل اعبتو

 ةحيتت رصانعلا طالتخا ناك دقل . امهلعافتو

 ةئيف ىف نييرصملاو قيرغالا عامتجال ةيعيبط

 فيكي نأ ىلع نانملا ةردقل كلذكو « ةدحاو

 زرطلا نود رصانعلا اهيف طلتخت ىتلا تحنلا عطقل نالثم

 نه ةعونصم ريكالا ردنكسالل سار
 * ىقيرغا اهزارط نكل تينارجلا

 عونصم رامزلا سويملطبل لاثمت
 ٠ ىرصم هزارطو تينارجلا نم

 مح



 « اهفتك ىف شيعي ىتلا فورظلا بسح هسفن

 ةيرصملا نيتراضحلا لسعافتل ةجينت سيلو
 ةيحطس رهاوظ رصانعلا هذهنآل « ةيقيرغالاو
 دق زارطلا وهو هسفت رهوجلا نا نيح ىلع
 :اهلاخ هزل دايس ف

 تحنلا عطق نم ليلق ددع ىف نا « اثلاثو

 ىرصم لا نيزارطلا جزمل ةرصهاظ, تالواحم
 لدي عطقلا هذه ددع ةلق نكل « ىقيرغالاو

 مهقوذي اوكردأ دق قيرغالاو نيدرصملا نأ ىلع
 دعبل تالواحملا هذه لثم ثبع عيقرلا ىنفلا

 عطقلا هذه ةنراقم لدتو . نيزارطلا نيب ةقشلا

 اتحب ايرصم اهزارط ناك ىتلا ىرخألا عطقلاب
 قوفت ال ةريخألا نأ ىلع اتحب ايقيرغأ وأ
 ةميقلا ىف كلذك لب ٍبسحف ددعلا ىف ىلوألا

 اولواح نيذلا نينانفلا كئلوأ لعلو . ةينفلا

 | ىرصملا نيزارطلا جز م ةملاطبلا رصع ىف

 نييقيسوملا نوهبشي تحنلا نف ىف ىقيرغالاو

 جزم اثبع مويلا نولواحي نيذلا نييرصملا

 . ةيبرغلا ىقيسوملاب ةيقرشلا ىقيسوملا

 جزمل ةحجان ةدحاو ةقيرط الا دجوت مل هنا

 نع نافلتخي اناك نيذللا نينفلا نيذه لثم

 ةقيرطلا هذه امأ . ىدملا ديعب افالتخا امهضعب

 بلغت, نأب رخآلا ىف امهدحأ ىنغي نأ ىمذ

 ءاضق هيلع ىضقي ثيحب رخآلا ىلع امهدحأ
 قيرغالا ىلع ازيزع ناك كلذ نكل . امريم

 ةراضح باحصأو دالبلا ةداس مهرابتعاب

 امك « اعيمج تاراضحلا ىمسأ اهنوريتعي اوناك

 اوناك دقف « نيبرصملا ىلع اضيأ ازيزع ناك

 نورتعيو دلاتلا مهدجم نوركذي نولاري ال

 - قيثو ناك .مهدنع نفلا نا اميس الو مهديلاقت
 ىديدبش اوناك مهناو ةنايدلاب ةلصلا

 . مهتتايدب كاسمتسالا

 عطقل ةينفلا ةميقلا نأ ةظحالملاب ردحب اممو

 نرقلا ةيادب دعب لقت تذخأ ةيقيرغالا تحنلا

 ةيعيبط ةحينت كلذ ناك دقو . دالبملا لبق ىناثلإ

 ىف رصم قيرغا نيب ىقيرغالا حورلا فعضل
 ىقب امك نكل « ةملاطبلا رصع نم ىناثلا رطشلا

 مغرب ايقن اصلاخ مهعباطب نيظفتحم قبرغالا

 دق مهنف ناف « فعضلا نم مهحور روتعا ام

 أرط ام مغرب هزارط ءاقتب اظفتحم كلذك ىقب

 . روهدت نم هيلع

 شعنتا نيح هنا اضيأ ايعيبط ناك دقو

 حفر ةعقوم بقع نيدرصملا نيب ىموقلا حورلا

 اشاعتنا نكي مل هنكل « كلذك مهنف شعتني نأ

 هيلا تهتتا ىذلا لشفلا ببسب دمألا ليوط

 . نيبرصملا تاروث

 تي دق امنا انيرت دوقنلا تناك املو

 رضع ةياهث تع اعزاز قل: ةصلاخ قرا
 تاحولو ةيزئانحلا بصنلا تناكو « ةملاطبلا
 ىف ةصلاخ ةيرصم كلذك تيب دق دياعملا

 ودعن ال انناف « رصعلا اذه رخآ ىتح اهزارط

 ىرصملا نينفلا نم الك نا ررقن نيح ةقيقحلا

 هراهدزا نابا ماع هجوب ظفتحا دق ىقيرغألاو

 نفلا .رثأ نم ايقن اصلاخ هعباطب هروهدت ناباو
 ىف نيشعتنم نانفلا ناذه ىقب املاط « رخآلا
 اوناك ساسنلا نأ ودبي ذا « ةيملطبلا رصم
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 نينفلا نيب لصفت هنا احيحص اكاردا نوكردي

 ىتلا نفلا مطق ناو « اهيطخت نكسي ال قراوف

 رثأ سكعت زرطلا نود رصانعلا اهيف طلتخن

 . زارطلا اهنع ربعي ىنتلا ةراضحلا رثأ ال ةئيبلا

 جزم فدهتست تناك ىتلا تالواحملا كلت امأ

 قى ةدودحم اهددع ىف ةليلق اهناف نيزارطلا

 نكمي ثيحب ةينفلا اهتميق ىف ةليئض اهدهج

 ىنف قوذ وأ ةيدرف تاوزنل اساكعنا اهرايتعا

 ش . بيذهتلا هصقني

 انت نتن

 ةروص انيطعي ىملطبلا نفلا نأ ف بير الو

 قى رصم ىف ةيعامتجالا ةايحلا نع ةحيحص

 نفلا ةيبلاغ نأ اندهش دقل . ةملاطبلا رصع

 ةيشرغا تناك ىرصملا نفلا ةيبلاغو ىقيرغالا

 نم دبال كلذلو . ةصلاخ ةيرصم وأ ةصلاخ

 اوقب دق نييرصملا بلغأو. قيرغالا بلغأ نأ
 . مهرهوج ىف نيصلاخ

 نكي مل ةطيلخ رصانع راثآلا ضعب انيرتو

 ىلع لدي اذهو . ىرهوجلا اهعباط ىف رثأ اهل

 نمي نك اطيجاو اهلاوت فاد

 ةراضحلا ؟ - م

 ةيلكششلا رهاظملا ضعب الا رخآلا نع امهدحأ
 . طقف

 ةحجان ريغ ةليلق تالواحم كلذك ىئرنو

 اذ هو . ىقيرغالاو ىرصملا نيزارطلا جزمل

 تناك نيسنحلا جزم ةلواحم نأ ىلا ريشي

 5 ةقفوم ريغو ةدودحم كلذك

 روهدت نا احضاو ايلج ودبي هنا امبو

 عاطقتا باقعأ ىف ثدح دق ىقيرغالا نفلا

 لوقلا نكمي هناف « رصم ىلع قيرغالا دوفو

 أدبي مل رصم ىف ىقيرغالا حورلا فعض ىفا

 ةجيتت نكي ملو داليملا لبق ىناثلا نرقلا لبق
 . ْس مملاب قيرغالا طالتخال

 ىتح ايقيرغا ىقيرغالا نفلا ىقي امكو
 ديالف « هاوتسم طحنا امهم ةملاطبلا رصع ةباهن

 ايقرغا كلذك ىقب دق ىقيرغالا حورلا نأ نم

 . فعضلا نم هروتعا امهم

 جئاتت نا انب رم ام لك نم نذا ودبيو

 ىتلا جئاتنلا ديؤت « راثآلا نم ةدمتسملا ةلدألا

 . ةيدألا رداصملا فلتخم نم اهانصلختسا



 ٠ ةملاطبلا رصع ىف ىقيرغالا تحنلا نف روطن لحارك ةلثمأ



 . ةكاطبلا رضع ىف ىَرضملا تحفلا نف روطتا لحارك ةلثمأ .
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 لجر « نيمزقل زنوربلا نم ناريغص نالاثمت

 ءايشأ عم امهيلع رثع ٠ ةصقر نايدؤي 2 ةأرماو

 نم برقلاب ةيدهملا دنع رحبلا عاق ىف ىرخأ

 ٠ سنوت ىف سقافص

 مهريوسصتو مازقألا مادختسا ناك امو

ا كلذكو ةنعارفلا دهع ىلع رصم ىف نيعئاش
 ةملاطبل

 عنص نم اناك نيلاثمتلا نيذه نأ دعبي ال هناف

 +٠ ةيردنكسالا

 هزارطو هلكشو هبايث ىف ىرصم وهو نهاك لاثمت



 ةيملطبلا رصم ىف ىلحلا نم ةلثما
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 ةعاتسصلاو لكشلا ىف ىرصم وهو ٠ ةليمثتاراجحالاب عصرم بهذلا نم ريغص دقع 3_3
 ٠ زارطلاو

 ىقيرغا هنكل هعون ىف ىرصم وهو حنجب لوع ىبأىعزجب امهدحأ ىهتني بهذلا نم ناراوس  ؟
 ىف دجوي ةدلقع لكش ىف كبسشمب ىهتنيف رسخآلا راوسلا امأ ٠ هرعش فيفصت ىف
 ٠ قلحم سوريأ اهفيوجت

 لكش ىلع لوألا راوسلاو ٠ ةيلهقدلا ةيريدمبنومالبلا ىف امهيلع رثع ةضفلا نم ناراوس
 مث اهضعب عم كباشتتو فتلت كالسأ نم فلأتيىنافلا راوسلاو «٠ تاقلح همسج ىوط نابعن
 نفلا ىف ةعئاسش اهلكش ىف نيباعثلا ىكاحتىتلا رواسسالاو ٠ لالهو نيباعلت سوءرب ىهتنت
 هلكش ىف ىلناثلا راوسلا ىكاحت ةلثمأ نيرهنلان يب ام دالب ىفو رصم ىف تدجو دقو ٠ ىقي رغالا

 ٠ هتفرخزو

 7-05 أ ل ا د



 رصم ىف ةيقيرغالا زئنوربلا ةعانص روصت' ةلثمأ
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 هدي ىفو دسألا دلج رسيألا هفتك ىلعو لقرهل ةيفصن ةروصب ةئيزم ةيزنورب ةحول ١
 ٠ روهشملا هبرضم ىرسيلا

 لوألا سويملطبل ةيفصنت ةروصبةنئيزم ةيزنورب ةحولل صجلا نم جذومن ؟
 ءديسآأ رهظ ىلع سيئا روصي ريغص لاثمت تي

 ٠ اهرعش مزحت ىعوىتيدورفأ لكسش ىف. رعش كبضم سار

 اد 1 ل ا



 ةيملطبلا رصه ىف ىناوألا نم ةلثمأ

 ىف داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف ةعئاش تناك ىتلا ةيزئانجلا ةيراخفلا ةينآلا نم ناعوت

 ةبردنكسالا

 نرقلا ىف مدختسي ناك عماللا فزخلا نم ءانا

 دباعملا ىف نيبارقلا ميدقت ىف داليملا لبق ثلاثلا

 8 نيهلؤملا ةملاطبلا ةدابعل ةصصخملا لكاسلاو



 0 00 ميا ييحح 0 لا 0 كا 7 1 0 2

 مغص نم 1 ةروصلا هده طسو ىف ىرن

 رخال محم تناك 0

 سو واس
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 * ةيقيرغا ةعانص ٠ حنجم ىيفارخ ناويح عزجب ىهتني نرق لكسش ىف ةضفلا نم ىسأك ١

 هتعانسصص ىف ىرصم هنكل ةيراجملا ةينآلا هبشيوهف 2« هلكش ىف ىقيرغا ةضفلا نم ءاعو  "؟
 ٠ هزارطو

 ٠ ىقيرغا هزارط نكل ايلحم اعونصم قورحملا لاصلصلا نم اريغص الاثمت ةحوللا هذع مضت

 اهضعبو ايلحم ةعونصم ىقيرغا اهضعبو ىكيتا اهضعب ةيراخفلا ةينآلا نم اددع كلذك مضتو
 كلذكو  ةيملطبلا رصم ىف ىقيرغالا نفلا راهدزا ةحوللا هذصمح روصتو ٠ ايلاطيا نم دروتسم

 * ايلاطيا بونجو رصم نيب ودبي اميف كلذكو انيثاو رصم نيب ةطيشن ةيراجت تاقالع مايق
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 اهثزج ىفو ةينادوس تاناويحو رظانم ىولعلا اهئّرَج ىف روصت ءاسفيسفلا نم ةحول

 ٠ ناضيفلا تقو رصمل اماع ارظنم لفسالا

 مجمع ١ ع



 لوألللضلا
 (م 5مم ق م. نامورلا رصع ىف رصم

 ىو قارا روتكم لل

 ةينامور ةبالو حبصل رصم

 ١ ىناهورلا حتفلا ل :

 رصم ى ايحيردت دادزي انوز ذوفن ينخأ

 حبصأ لب « سماخلا سويملطب مايأ ذنم
 ىف ىبزحلا عارصلا ريصمب اقلعتم رصم ريصم
 ىف عسساتلا سويملطب ةاقو ذسنم امور

 لظ كلذ لك نم مغرلاب نكل . م . ق 4١ ماع
 مهلالقت ساب لقألا ىلع نوظفتحي ةملاطبلا

 ةعباسلا ةرتيويلك تقترا امدنعو . ىمسالا

 بيها علدناو . م . ق ه١ ماع ىف رصم شرع

 ارود ةرتبويلك تبعل امور ىف ةيلهألا بورحلا

 ةعساو ةيروطاربما هئارو نم ىنحت نأ تداك

 عارص ىلا ىضفأ امم نامورلا باسح ىلع
 ضخست ىذلا عارصلا وهو ةرتبويلك عم امور
 . ةملاطبلا ةلود ىلع ءاضقلا هنع

 ةدعاسملا دب تدم ةرتولك نا كلذ ناو

 نكل « رصيق عم هعارص ىف ربكألا ىيموي ىلا

 ىلا رفق ةميزهلا ىوس ىبموي بيصن نكي مل

 اونهربيل طالبلا لاجر هلتق ثيح ةيردنكسالا

 كول دق رس ذا هلاهأ ىلا اهتك ىذلا رعزفا

 عاد ةمث قبي مل كلذبو هئادعأ عم اهتاقالع

 « ةيردنكسالا لخد رصيق نأ الا . رصم وزغل

 برحب ) فرعت ةفينع ةريصق برح دعبو
 ىلع ةرتبويلك زكرم دطو « ةيردنكسالا

 ىلع اهترطيس ةرتبويلك تدطو امنيب شرعلا
 اقفتا امهنا ودبيو . اهرمأ عوط حبصأف رصيق

 امنيب رصم ىف امهجاوز ةرتبويلك نلعت نأ ىلع
 ىتح امور ىف جاوزلا اذه نالعا رصيق ءىجري

 تيحتنأ امدنعف « كانه اكلم هسفن ميه

 ناردج ىلع تلحس رصيف نم الفط ةرتب ويلك

 ىذلا رصيق نم الفط تبجحنأ اهنا تنمرأ دعم

 ىنعمو . عر - نومآ ةروص قى اهطلاخ

 نيبرصملا اهاياعر رظنو اهرظن ىف اهنا كلذ

 تفخ ام ناعرسو . ةيعرشلا رصيق ةجوز تناك

 رصيق بناج ىلا تماقأو امور ىلا ةرتبويلك

 هسفن هيف مي ىذلا دوعوملا مويلل اراظنتا

 هعم ىقترتو اهنم هجاوز اذ ناعيو اكلم
 هذه نكل . ةينامورلا ةيروطاربمالا شرع

 امدنع تراهنا نأ ثبلت مل ضارعلا لامآلا

 نييروهمجلا بضغ رصيق عماطم تراثتسا

 .م .ق 44 ماع سرام ىف هيلع اوضقف نامورلا
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 اهتكلمم ىلا برهلاب ةرتبويلك ترداب دقو
 بشن ىذلا عارصلا قلق ىف بقرت تذخاو

 هناوعأو رصيق ةلتق نيد ىنامورلا ملاعلا ف

 اذا ىتح « رخآ ىلع اسرف رصانت نأ نود

 مهسأر ىلع ناكو رصيق ءاقدصأ رصنتا ام

 ى ( سطسغأ ) سويقانكوأو سوينوطنأ

 سوينوطنأ بهذ . م . ق ؛؟ ماع فيرخ
 ةيروطاربمالا نم ىقرشلا ءزجلا رمأ ىلوتيل
 ىلا راوغملا دئاقلا اذه لسرأو ةينامورلا

 نع بيجتل ايكيليك ىلا اهيعدتسي ةرتبويلك
 تداك امو . رصيق راصنأ ةنواعم اهبنجت

 تزرحأ ىتح سوسراط ىلا لصت ةرتيويلك

 امدتعو . سوينوطنأ بلق ىلع امساح ارصن

 اهب قاحللا ىلا عراس ةيردنكسالا ىلا تداع

 . م. ق ++ /غ١ ماع ءانش اهتبحص ىف ىضقو

 دلخ ىتلا « ةديرفلا ةايحلا » كلتن اعتمتسم

 ىو سوفتلا ىف اهاركذ ءارعشلاو باتكلا

 ىلع تدش ةظحللا كلت ذنم ىتلاو + بادآلا

 . ةيردنكسالا ىلا هلقعو هبلق قاثو. ماودلا

 ملاعلا ىف تعقو ىتلا ةريطخلا ثادحألا نكل

 هتعزتتا . م .2ق غ٠ ماع عيبر ىف ىنامورلا .

 ىلا هترطضاو ةرتبويلك بناج نم اهراك

 نيبو هنيب ام حلصأ ثيح امور ىلا ةدوعلا

 لصحو ايقاتكوأ هتخأ نم جوزتو سطسهنأ
 تايالولا ىلع هئاطلس فارتعالا ىلع

 نع اديعب سوينوطنآ لظ دقو . ةيقرشلا
 بهذ امدنع . م . ى مي ماع ىتح ةرتبويلك

 دض هتلمح ىلع فارشالا ىلوتيل ايروس ىلا

 ديتسا دق ةرتيويلك ىلا هقوش ناك املو . ايئراب
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 اهنم هجاوز نلعأو هبتاج ىلا اهاعدتسا هناف هب

 دعبو. . هنم امهتبجنآ نيذللا نيمأوتلاب هفارتعاو
 , لئاوأ ىف رصم ىلا داع ةلشافلا هتلمح ءاهنتا

 مو ماع

 اينيمرأ ىلا هتلمح هجو ىلاتلا ماعلا ىفو
 ماقأ ثيح ةيردنكسالا ىلا ارفظم اهنم داعو

 نامورلا داوقلا ناكو « هراصتتا ناجرهم

 . امور ى ةداع مهتاناجرهم نوميقي نورصتتملا

 هيق اوأر مهنأل نامورلا بضغ كلذ راثأ دقو

 لمج ديري ناك سوينوطنأ نأ ىلع اليلد

 دنشاو ةيروطاربمالل ةمصاع ةيردنكسالا

 رسخآ لفح أبن مهاتأ امدنع نامورلا بضغ

 ةيردنك سلا ىف ةليلق مايأب كلذ دعب ميقأ
 هيف ىدونو سوينوطنأ هيف كرتسشاو

 امهئانبأ ىلع تعزوو تاكلملا ةكلم ةرتبويلكب

 ت'ر اذكهو . قرشلا ىف ةينامورلا تايالونا

 نيسوق باق تناك اهنا ةيناثلا ةرملل ةرتبويلك
 دقف « ملاعلا ةروطاربما حبصت نأ نم ىندأ وأ

 نم ىقرشلا فصنلا ىلع دئدنع رطيست تناك

 اذه ىف دئاق مظع' ىلع كلذكو ىنامورلا ملاعنا

 ىلع سوينوطنأ رصتتي ذأ الا قبب ملو ملاعلا
 انهنيب ءوتحملا لبقملا عارصلا ىف سطسغأ
 لو“ هددب ىذلا اهيلح ةرتيويلك ققحت ىكل
 ةرتبويلك رخدت مل كلذلو . رصيق لتقم ةرم

 ةدعلا ذاختا ىلع سوبن وطن ضيرحت ىف اعسو

 ىلع سطسغأ باجأ دقو . سطسغأ ةلزانل

 نالعاو هميرغ دض ىنامورلا ىأرلا ةراثاب كلذ

 سوين وطنأ ىلع ال رصم ةكلم ىلع برحلا
 . ةيلهآ برح ران لاعشاب دحآ همهتي اليكل

 دس أ.ه مح



 3 كرا ورب قا نيام انا انو
 فقوم ذاختاب هتصرف عاضأ نانويلا دالب

 . ايوئعمو ايدام هتاوق لاح تءاسف عافدلا

 ربمتبس ىف ناقيرسفلا محتلا امدنعو

 سطسغأ رصتنا مويتكا دنع . م . ق ١“ ماع

 ىلا سوينوطنأو ةرتبويلت ترفو

 سوي وطنأب سأيلا دبتسا دقو . ةيردنكسالا

 نوريثك مضنا نيذلا هلاجر ةنايخ ءارج نم

 ءارجا ىأب عقب ملف سطسغأ باج ىلا مهنم
 . سطسغأ اهيلع فحز امدنع رصم نع عافدلل
 ىلع تضرع ةمواقملا ثبع ةرتبويلك تأر ذاو

 هنم تسمتلاو اهشرع نع لزنت نأ سطسغأ

 تارابعب اهباجأق اهناكم اهئانبأ دحأ ةماقا

 ةقيقح نع باقنلا فشكي ال ىكل ةيوتلم

 نم لوألا مويلا ىفو

 لخدي نأ لبق . م . ق ٠“ ماع سطسغأ رهش
 ىلع سوينوطنأ ىضق ةيردتكسالا سطسغأ
 ىف تابتتخا دق ةرتوبلك تناك امنيب هتامح

 نأب تددهو اهزوتك تعدوأ ثيح اهتريقم

 اهصت ىلع ىفقتف ةربقملا ىف رانلا لعشت
 اذا سطسغأ لامآ ىلع كلذكو اهزونكو

 ناك املو . شرعلا ىلع اهئانبأ دحأ مقي مل

 ناجرهم ىف ةرتبويلك ضرعي نأ ديري سطسغأ

 اهزونك ىلا ةحلم ةجاح رعشتسيو هراصنتا
 ىلا أجل ىتح ةيردتكسالا لخدي داك ام هناف
 . اهزونكو ةكلملا ىلع ىلوتساو ةليحلا

 ىف كش ىندأ ةرتبويلك ىدل دعي مل امدنعو
 ىلا ةريسأ اهدوقي نأ ىوني سطسغأ نأ

 5 اهوحت هاياوت

 ةداتعملا اهتعاجشب فقوملا تهجاو امور
 ءاضقلاب ناوهلاو راعلا كلذ نم اهسفن تذقتأو

 ناعرسو . ( سطسغأ ٠١ ) اهتايح ىلع

 ىوطيل ةرثب ويلك ءانبأ نم سطسغأ صلخت ام
 خيرات ىف اديدح الصف ًادبيو ىضاملا ةحفص

 ةيالو تقولا كلذ ذنم تحبصأ ىتلا رصم

 رابتعا ىنامورلا وتانسلا ررق دقو . ةينامور
 . موي وهو .م. ق م٠ ماع سطسغأ لوأ

  نامورلا ةضبق ىف ةيردنكسالا طوقس
 ىف ىلحملا ميوقتلل ةيادبو امور ىف اينطو اديع

 . رصم

 نامورلا ةيهارك رادقم ىلع لدأ الو

 ةتامشلا حور نم اهنم مهفوخو ةرتبويلكا

 لوحف هبيتك اميف فشكتت ىتلا ةفاخسلاو

 اذه راصتتاب ةداشالل سطسغأ رصع ءارعش

 تناك الو . ةرتبويلك ةميزهو روطاربمالا

 كلذ دعب نورق ةدعلو ذئدنع رطيست امور

 باتكلا ناكو ندمتملا ءلاسعلا لك ىلع

 دو بسك ىف اورابت دق نورصاعملا ءارعشلاو

 ةرتبويلك ةعمس خيطلتب رصتتملا روطاربمالا

 لايخلا اهروصي نأ نكمي ةصيقن لكب اهيمرو
 راصنأ نم دحأ ٌؤرحي نأ نود ضرغملا

 تاباتك ناف اهنع عافدلا ىلع ةرتبوينك

 ديحولا ردصملا مويلا ىتح تلظ دق اهموصخ

 ناك كلذل اعبتو اهخيرات هنم ىقتسي ىذلا

 اهنع بتك ام لك ىف رثألا غلبأ تاباتكلا هذهل

 نا اميس الو مويلا ىتح ةميدقلا روصعلا ذنم

 ءارعشلا توهتسا اهيف تروص ىتلا ةروصلا

 - ع دع



 ضعب فخأ امدنع نكل . ةصقلا باتكو

 , ءامدقلا لاوقأ صيحمت ىف نيثدحملا نيثحابلا

 هذه نا مهل نيبت ضعبب اهضعب ةنراقمو

 ةكلم تناك ةرتبويلك ناو ةفزم ةروصلا

 نكت مل اهناو ةيفو اموءر امأو ةيبأ ةحومط

 امور وأ ةيردنكسالا ءاسن نم اهريغ نم رثكأ

 نم رثكأ تناك اهلعل لب اراتهتساو الذبت

 اراقو ةيقارلا ةقبطلا تاديس نم اهريغ
 . اماشتحاو

 : رصم ىف نامورلا ةرطابأ ةسايس ل ؟

 قى تبثأ رصم سطسغأ حتق امدنع

 تممض » : ةيلاتلا ةرابعلا ةيمسرلا تالحسلا

 ىريو . « ىنامورلا بعشلا ناطلس ىلا رصم
 حضاو كلذ ىنعم نا نيثحابلا نم ريثك

 سطسغأ نا وهو ضومغ الو هيف سبل ال

 ةينامورلا ةيروطاربمالا ىلا رصم مض
 امور لغتسم « اهتايالو ىدحا تحبصأو

 تايالولا نم اهريسغ دراوم لثم اهدراوم

 لدأ الو . ىنامورلا بعشلا حلاصل ةينامورلا

 نم ءامدقلا نهذ ىف ىنعملا اذه حوضو ىلع

 نويدو سوتيكاتو سوينونيوس نيخرؤملا نأ
 نوبارتسا ىفارغجلا كلذكو مهريغو سويساك

 ” كلذ عمو . ةينامور ةيالو اهنأب رصم اوفصو
 رصم نا نودقتعي نيثحابلا ضعب لاز ام
 تناك امناو فورعملا ىنعملاب ةيالو نكت مل

 : هصخش طبترتو روطاربمالل اصاخ اكلم

 هناطلسل ةرشايم مضخت تناك اهنأل كلذو

 افالتخا فلتخي ناك اهمكح ماظن نألو

 تايالولا ىف مكحلا ماظن نع ابرهوج

 تالجسلا ى دري مل رصم مسا نألو « ىرخألا

 ةيالو ةملكب انورقم ةرصاعملا ةيمسسرلا

 - روهشملا « ةرقتأ رثا » ىف هنا اميسالو

 ىف اهاندروأ ىتلا ةرابعلا هنم انفطتقا ىذلا

 رصم سطسغأ فصي ال -- ةرقفلا هذه ردص

 ةيلاتلا ةرقفلا ف ثدحتي هنا عم ةيالو اهنأب

 ىلا ىربكلا اينيمرأ ليوحت لامتحا نع كلذل
 نا نيئثحابلا نم رخآلا ضعبلا دقتعيو . ةيالو
 اهترادا روطاريمالا ىلوتت ةبالو تناك رصم

 اهديلاقت ىده ىلع ىنامورلا بعشلا مساب
 . اهفورلظ تايضتقمو

 اصاخ اكلم نكت مل رصم نا عقاولاو

 ةيداع ةيالو نكت مل اهنأ امك روطاربمالل
 لفغدأ دقف « ةينامورلا تايالولا رئاست
 ( الوأ : تارابتعا ةدع هريدقت ف سطسغأ

 زكرمب عتمتت ناكسلاب ةله1 ةشغ دالب رصم نا

 نا انناثو ء هنع عافدلا ريسيلا نم ىجيتا رتسأ

 دست نأ عيطتستو ةلئاط دالبلا هذه دراوم

 المت نأو بوبحلا ىلا ىنامورلا بعشلا ةجاح
 اهتفزنتسا نأ دعب لاومألاب امور نئازخ
 هذه نا « اكلاثو . ةيلهألا بورحلا فيلاكت

 نمألا رشنل ةيوق ةموكح ىلا ةجاح ىف دالبلا
 ةيداصتقالا اهققارمب ضوهنلاو اهئاجرأ ىف

 رخاوألا ةملاطبلا فعض ءارج نم اهروهدت دعب

 تاوزغلاو ةيموقلا تاروثلا راثآ نم هنتاع امو

 ةرسأ دارفأ نيب تاماسقنالاو ةيبنجألا

 نود ةطيحلا ذاختا بجي هنا اعبارو . ةملاطبلا

 اسما



 عيطتسق ةيصخش ةضبق ق دالبلا هذه عوقو
 لب اهدراوم امور نامرحو اهب لالقتسالا

 ق ثدح ام وحن ىلع اهتاذ امور نايك ديدهت

 رصم ةيالول ناك تاراشتعالا هذه ءازاو

 ةيروطاربمالا ىف ديرف زكرم ةينامورلا
 قرفلا نم سطسغأ اهيف عضو دقف ةينامورلا
 نمرْي ام ةدعاسملا تاوقلاو ةينامورثا

 سطسغأ اهعضو كلذ نع الضقو . اهتمالس

 . م . ق / ماع ىفو « رشابملا هفارشا تحت

 تايالو ىلا ةيئامورلا تايالولا تمسق امدنع
 روطاربمالل ةعضاخ تايالوو وتانسلل ةعضاخ

 . ةريخألا تايالولا ددادع ىف رصم تناك

 نم اماع امكاح رصم ىلع سطسغأ مقي ملو

 ملو ناسرفلا ةقبط نم امناو وتانسلا ةقبط

 ماكح نم هريثك يكاحلا اذه لمحبي

 سطسغأ بئان بقل ةينامورلا تايالونإ
 (م2هعمهمتتل) لصنق ماقمئاق وأ

 (معمم2ةعغمع) روتاري ماقمثاق وأ

 (مموعا عععنك) سوتكشاري بقل امئاو

 ىمسرلا هبقل ناكو « ماع مكاح وأ لاو ىأ

 دقق « رصمو ةيردنكسالا ماع مكاح »

 راسبتعا ىف قيرغالا رثآ نامورلا ىفنقا

 ةرواحمو رصم نع ةلصفنم ةدحو ةبردنكسالا

 40 ةعورمصس) اهل

 سطسغأ عضو كلذ لك بناج ىلاو

 دحأ رصم روزي الأ اهاضتقس ررقت ةدعاق

 تيصلا مئاذ لجر ىأال و وتانسلا لاجر نم

 ءاضعأ باصن كلتمي ناسرفلا ةقبط نم

 دقو. نوطاريمالا نم ضاخ نذام الا وتاتسلا
 دح ىلا ةدعاقلا هذه سطسغأ ءافلخ مرتحا

 ىلو سوبربست روطاربمالا ذقنأ امدنع هنأ

 ضعب ميظنتل قرشلا ىلا سوكينامرج هدهع
 رصم ةرايزل ةصرفلا هذه زهتتاو هتايالو

 ةذخا وم روطاربمالا هذخآ « اهارانآ ةدهاشمو

 ايطختم هنادئتسا نود رصم لخد هنأل ةديدش

 . سطسغأ اهعضو ىتلا ةدعاقلا كلذ

 ةاعارم ىلع نوصرحي ةرطابألا لظ دقو
 تلق نأ ىلا سطسغأ اهعضو ىتلا دعاوقلا

 حمقل ىسئرلا ردصملا دعت ملو رصم ةورث

 نييعت ىف ىتح نوري ةرطابألا دعب ملف امور

 ارسطخ رصم ىف وتانسلا لاجر نم دحأ
 سوني كام روطاربمالا ناكو . مهددهتي
 دعاوقلا ىلع جرخ نم لوأ ( ؟١!مه - ؟0+)

 بناج ىلا نيع نأب سطسغأ اهعضو ىتلا
 . وتانسلا لاجر نم هل ادعاسم رصم مكاح

 نرقلا ىف رصم ةيمهأ صقن ىلع لدأ الو
 ردنكسا سورّقس روطاربمالا هلعف امم ثلاثلا

 ضعب هيلع راث امدنع هنا ذا ( ؟سو )+++ 

 ءاضرا ال رصم ىلع امكاح مهميعز نيع دونجلا

 هيف عيطتسي ال ناكم ىلا هئاصقال امناو هل .

 . هزكرم ددهي نأ

 فى مهناطلس ديطوت ىف نامورلا دمتعا دقو

 تايماح اوماقاف ءىش لك لبق ةوقلا ىلع رصم
 مهنكمت ىتلا ةيسيئرلا نكامألا ىف ةيركسع
 كلذلو . دالبلا ءاحنأ ةفاك ىلع ةرطيسلا نم

 ده



 سيلوبوقين ف ةينامور .ةيماح اوعضو.

 (ةلةطمعمانور

 لماك ىفطصم نيب ام ) ةيردنكسالا يقرش

 ىف بعرلا ىقلتل « ( ةيردنكسالا لمرب ميلجو
 اهنا ثداوحلا تتبثأ ىتلا ةمصاعلا ناكس

 ىف اتلدلا ىف ارطخ نيرئاثلا لقاعم دشأ تناك

 تايماح نامورلا ماقأو/ . رخاوألا ةملاطبلا مايأ

 هسجولا حاتفم اهرابتعاب نوليباب ىف ىرخأ
 زكرم تناك ىتلا ةبيط ةقطنم فو « ىرحبلا
 ناوسأ ىو. « ةملاطبلا دض ةينطولا تاروثلا

 قرطلا ىلعو « ةيبونجلا رصم دودح ةبامحل
 ىلع كلذكو « رمحألا رحبلا ىلا ةيدؤملا

 ةراحتلا ةمالس نامضل رحبلا اذه ءىطاوش

 ىأرلا ىفيصح هابتتا تعرتسا ىتلا ةيقرشلا
 سطسغأ دهع ذنم مهب ادح امم ةرطابألا نم

 ىلع ىنامؤرلا ذوفتلا طسب ىلع لمعلا ىلا

 رمحألا رحبلل ةيقيرفالاو ةيويسآلا ءىطاوشلا
 هيناوم ىلا رحبلا اذه ىف ةراجتلا ليوحتل
 . لبق نم ةملاطبلا لعف ام وحن ىلع ةيرصملا

 ةوقلا ىلع دامتعالاب نامورلا فتكي ملو

 اولئحل لب رصم ىف مهمكح دييأتل اهدحو

 ناك دقف . ةيسايسلا بيلاسألا ىلا اضيأ
 ناسمورلا ةئف دعب ناكسلا رصانع مهأ

 ناكو ء دوميلاو قيرغالاو نويرصملا

 نم ةعوسمجم ربكأ ةيردنكسالا ىف نطقي

 عاضخا ف ةرطابألا ىأرو « دوهيلاو قيرغالا
 . رصم عاضخال نامض ريكا ةيردنكسالا

 «فورعملا مهادبم اوعبتا فدهلا اذه قيقحتلو

 . لايمأ ةعبرأ دمب ىلع

 / ضفر نيسح ىلعف . « دست قرف 8 أدبم
 لوألا نينرقلا ةرطابآ نم هفلخ نمو سطسغأ
 ةيردنكسالا قيرغا ىلا اوديعي نأ ىناثلاو
 مهتنيدم هتفرع ىذلا ©« ىروشلا سلجم د
 ةملاطبلا دحأ هاغلأ نأ ىلا اهسيسأت ذنم

 قولا ةفاك دومهيلا اوحنم رخاوألا

 رصع ىف اهب نوعتمتي اوناك ىتلا تازايتمالاو

 ىلع تملا هذه ةرطابألا ىلاو دقو . ةملاطبلا

 اوسمتلا قيرغالا نأ نم مغرلا ىلع دوهيلا

 دوميلا رمتساف اهايا مهنامرح مهتداس نم

 سلجمو سيئر اهل ةلقتسم ةيلاج ىف نومظتني
 ةسراممل عبو مهتالجسل رادو مهخ ويش نم

 بولق بضغلا كلمتف . ةينيدلا مهرئاعش

 ةملاطبلا كلم لاوز مهيلع زع نيذلا قيرغالا

 ىوتسم ىلا عفترت مل ةمأل مهعو ضخو
 داز دقو . دوهيلل نامورلا ةاباحمو مهتراضح

 اورداب ءالؤئه نا دوهيلا ىلع قيرغالا ةمفت ىف
 مهلوح فافتلالاو نامورلاب بيحرتلا ىلا

 تمخأو دوهيلاو نامورلا ىلع قيرغالا دقحف

 . نامورلل نيفدلا مهرك دوهيلل قيرغالا ةوادع

 عتمتلا دوهيلل اوحابأ دق ةرطابألا ناك اذا نكل

 مهيلع اوبأ مهنا ةميدقلا مهقوقحو مهتازايتماب

 قيرغالا ناك ىتلا ةيندملا قوقحلاب عتمتلا

 ىلع اضيأ دوهيلا دقحف « اهب نوعتمتي
 ماع هجوب ةرطابألا نا اميس الو قيرغالا
 دقف ةيقيرغالا ةراضحلا ىلع مهفطع اوفخي مل

 مهتايدتنمو قيرغالا دهاعم مهتباعرب اولمش

 ةيمسرلا دالبلا ةغل ةيقيرغالا ةغللا اوقبآو

 ل # «٠ -م



 شيجلا ىف الا ةينيتاللا ةفللا لمعتست ملو
 مث نمو . ىنامورلا نوناقلاب ةقلعتملا جئاوللاو

 نيب مادص عوقو نم رفم كانه نكن مل
 نيب قاقشلا نأ ىرتسو . دوهيلاو قيرغالا

 ةعطقتملا ةثيبخلا ىمحلاك ناك قيرغالاو دوهيلا

 ىلا دوعت .مث انيح أدهتو اهتأطو فخت ىتلا

 قرف » ةسايس ناو « رخآ انيح دتشتو روهظنلا

 اهرانب وتكي مل ءاقرخ ةسايس تناك « دست
 . اضيأ نامورلا لب بسحف دوهبلاو قيرغالا

 ىنامورلا حفلا ىلع ماع ضمي دكي .ملو

 تناك اهنأ ودبي ةروث ران ةبيط ىف تبش ىتح

 ىنامور ماع مكاح لوأب ادح امم ةريطخ

 نأ ىلا - سوّتلاج سويلينروك  :رصن

 . اهعمتل ةيئامورلا تاوقلا هسفنب دوق

 دمخأ ماعلا مكاحلا نأب نوبارتسا انثدحيو

 ىف تلعتشا ىتلا ةروثلا نارين ريصق تقو ىف
 لسصحس دقو . بئارشلا بيسب ةتبيط
 ق هماقأ ىذلا بصنلا ىلع سويلينروك

 ىتح ابوسنج هفحز لصاو هنا ةليف ةريزج

 ةيونلا كلم ءارفس ليقتسا ثيح ةليف ةريزج
 هنيعو ةينامورلا ةيامحلا لبق كلملا اذه ناو

 لوألا لالشلا نم دتمملا ميلقالا ىلع امكاح

 مساب فرعي ناكو ىناثلا لالشلا ىتح

 . سونيوخس انتوكايرت

 ايلعلا رصم ىف:'بشت مل ةروثلا نأ ودبيو

 لوقي ذا رصم نم ىرخأ ءاحنأ ىف لب بسحف

 سيلوبن ٌؤوريه تراث امدنع هنا نويارتسا

 اهمجاه ( اتلدلا قرش ىف ةطوخسملا لت)

 ليلق ددعب اهعهضخأو سولاج سويلينروك

 . دونحلا نم

 دقوصللا رضا ىطيشا ف1 ايدنعإ

 ىلوو هلزع سولاج سويلينروك تركسأ

 قافتالا ىف هيلا دهعو سولاج سويليا هناكم

 ءىطاوش ىلع لزنت تناك ىتلا لئابقلا عم
 لاموصلاو برعلا دالب ىف رمحألا رحبلا

 كلذو « اهعاضخا نم نكمتي مل اذا ةشبحلاو

 ايقيرفأ طساوأ عم رصم ةراجت ةمالس نيمأتل

 ناك هتلمح ىف سويلبا قفوي مل املو . دنهلاو

 عم رصم نع هبيغت نا اميس الو لزعلا هبيصن'

 ىلع نييبونلا عحش اهتيماح نم ريبك بناج

 ىلعو سولاج سويلبن روك عم مهقافتا ضقت

 اهبهنو نيتنفلاو ةليفو ناوسأ ىلع ةراغالا

 ا ءاليتسالاو ىلاهألا ضعب رسآو

 :نيطيعا

 سوينورتي ديدجلا مكاحلا عراس دقو

 مهباقعا ىلع مهدرو نيسوتلا حامج حبك ىلا
 امهنعو . اناين مهتمصاع ىلع ءاليتسالاو

 بوص اعجار لفق ليثامتلاو ىرسألا درتسا

 امهيف كرتو ميربا رصق نصح ثيح لامشثلا

 كلذ دعب نكل . ةيردنكسالا ىلا داع مث ةيماح
 ىربناف ميربا رصق نويبونلا درتسا نيماعب

 ززهعو مهتم امعزتتاو سوينورتي مهل

 اوبلط نأ نويبونلا ثبلي ملو . اهتانيصحت

 ناكو مهبلطم ىلا سطسغأ باجتساف حلصلا

 مسقد نم نيببونلا ءافعا ىلع صني حلصلا

 ةدتمملا ةقطنملا نامورلا لالتحا ىلعو ةيزجلا

 مساع -



 ضعب نامورلا ماقأ ثيح ةقرحملاو ناوسأ نيب

 ىف ةلبوط ةرتف مالسلا مادو ةيركشع زكارم

 اذه لك ضهنيو . ةبونلا نم ىلامشلا ءزجلا

 سطسغأ عضو ىتلا ةسايسلا ىلع اليئد

 ق صخلتتو هدعب نم هؤافلخ اهعبتاو اهساسأ

 بونجلاو قرشلا عم ةراجتلا قرطب ةبانعلا
 ماسستمالا نود ةيبونجلا دودحلا نيمأتو

 كلت ىف ةيرو فماربمالا قاطن عيسسوتب
 : عاقصألا

 نيسوتلا نم غرفب سوينورتي دكي ملو

 . ةيردنكسالا ىف ةروث دامخاب لغش ىتح

 هتئانع هجو دالبلا ىلا ةنيكسلا تداع امدنعو

 عرتلا ريهطت ةصاخو ةيلخادلا لامعألا ىلا

 رابآلا حالصاو ةديدج عرت قشو ةميدقلا

 طبرت ىتلا ةيوارحصلا قرطلا ىلع عقت ىتلا
 ةلاح شاعتتا ىلا ىدأ امم رمحألا رحيلاب لينلا

 رعش سطسغأ نا حوليو . ةيداصتقالا دالبلا
 نيذلا نييرصملا نيدلا لاجر فاعضا ةرورضب
 رصع رخاوأ ىف مهتاكلتممو مهتوق تدادزا

 ىلع ءاليتسالاب سوينورتي رمأ دقف « ةملاطبلا
 باج ةرادا دانساو دياعملا ىضارأ نم بناج

 ةنهكلل حامسلا عم ةموكحلا ىلا اهنم رخآ

 ةجاح دسل ىضارألا هذه نم ءزج ةعارزب

 . كباعملا

 رخاوأ لالخ ىف رصم ىف مالسلا داس دقو

 سوبربيت هتفيلخ مكح مظعمو سطسغأ مكح

 ددع صاقنا ىلا ىدأ امم (مب - 14)

 ىلع دعاس دقو . رصم ىف ةينامورلا ةيماحلا

 ةبامح ىلع سوبربيت رهس نمألا بابتتسا
 ىمزتلمو ماكحلا روج نم دالبلا ناكس

 ماكحلا ىلع ةباقرلا ددش هنأ ذا بئارضلا

 مازتلا ماظنب ةريثك تالاح ىف لدبتساو

 نارا ءاستعلا قرم نيش ارش
 . شاعتتالا ىف دالبلا ةورث تذخأف

 تنآ 4١(  مب) الوجيلاك دهع فو

 ترعتسا دقف اهلك“ © دست قرف » ةسايس

 نأ ذا ءدوهيلاو قيرغالا نيب ءادعلا ران ذئدنع

 اًيبرجا ىدوهيلا ريمألا نم اورخس قيرغالا
 لئاوأ ) ةيردنكسالاب هرورم دنع ةوعتموو

 شرع ءاقترا ىلا هقيرط ىف ( 8م ماع سطسغأ
 ق دوما دالب دودح ىلع ةريغص ةكلمم

 اوقرع دق نويردتكسالا ناك املو . نيطسلف

 انام انين الجر نتن عشب ةدنشاما ايوا
 حبصي نأ مهلاه هناف « هتويد دادس نم برهتي

 ةيسستع نيب اكلم فالتملا ىدوهيلا كلذ

 لابقتسا هنولبقتس دوهيلا اوري نأو اهاحضو

 ىلع مهبأر رقتسا كلذلو « ةاتعلا كولملا

 نمو اييرجا نم لينلل ةصرفلا هذه زاهتتا

 ايلزه ابكوم اومظنف . هصخش ىف دوهيلا

 نم ليلكاب هسأر اوبصع هوتعم لجر همادق
 نم اناحلوص هدب ىف اوعضوو ىدربلا ءاحل

 ةنيدملا عراوش ى هب اوقاطو ىدربلا قاس

 . كلملا اهانعم ةينايرس ةملك نوددري مهو

 مهتوشن نم نويردنكسالا قافأ نأ ام نكل

 دقف ايبرجا نم مهتيرخس ةبقاع اوشخ ىتح
 ةولطح بحاصو روطاربمالا قيدص ناك



 نأ الا مهتطرو نم مهذقني نل هنا اوأرف « هيدل

 ناك امل . روطاربمالاو دوهيلا نيب اوعقوي

 عيمج ىف هليثامت ةماقاب رمأ دق روطاربمالا

 روطاربمالا رمأ اوذفني مل دوهيلا ناكو دباعملا
 ناك مهدباعم ق رشبلا ليثامت ةماقأ نأل

 مل مهتأب اوعدا نييردتكسالا ناف « اهسندب '

 دوهيلا لاثتما مدعل الا اييرجا دض اورهاظتي

 ' ليئامت اهيف اوميقيو ةيدوهيلا دباعللا اولخديل
 مهومهتا دوهيلا مهمواق امدنعو . روطاربمألا

 قى اوحلفأ كلذبو روطاربمالل ءالولا مدعب

 نامرح ىلع سوكالف ىنامورلا مكاحلا لمح
 نويردنكساللا زهتتاو . مهتازايتما دومهيلا

 مهبناج ىلا ىنامورلا مكاحلا فوقو ةصرف

 بيرختو مهتيناوح بهنو دوهيلاب ليكتتلل
 فقير مل لاجلا ةعيبطيو . مهعيبو مهرود

 نع عافدلل اويه امتاو كارح الب دوهيلا

 ( مهتاكلتممو مهعيبو مهيوذو مهسسفتأ

 نأ نؤد .فينع عارص ىف ناقيرفلا كبتشاف

 عضول سوكالف ىتامورلا مكاحلا لخدتي
 لعف هنا فرعت ال انثآ ذا اهباصن ىف رومألا

 ءاقلاب ةمكحلا دودح هزواجت ىوس ائيش

 سلجم ءاضعأ نم نيثالثو ةينامث ىلع ضبقلا
 ىداصحلا ىف مهدلجب رمألاو دوهيلا خويش

 اوناك مهنا نم مغرلاب سطسغأ نم نيثالثلاو

 ابيرجا نكمت امدنعو . ةبوقعلا هذه نم نيفعم
 لسرأ سوكالف لزعب روطاربمالا عانقا نم

 هتيضق ضرعل ادفو نيعزانتملا نيقيرفلا نم لك

 .. لئاطب هنم ارفظي مل امهنكل روطاربمالا مامأ
 (806 - )4١ سويدوالك ءاقترا بقعو

 دوهيل امهدحأ ىف فرتعا نير وشنم ردصأ شرعلا

 اهب نوعتمتي اوناك ىتلا قوقحلاب ةيردنكسالا
 روشنملا ىضتقمب حنمو « الوجيلاك دهع لبق

 ةيدوهيلا تايلاجلا لكل اهتاذ قوقحلا رخآلا
 امدنعو . ةينامورلا ةيروطا ربمالا ءاحنأ ةفاك ىف

 ةيتاوم ةصرفلا نا اونظ كلذب دوهيلا ملع

 نيقيرفلا نيب لاتقلا رعتساف « قيرغألا نم رأثلل
 لكب هدامخاب مكاحلا رمأ روطاربمالا نكل

 ىتح لاحلا تآده نأ امو . ةنكمم ةليسو

 ىلا دفو لاسراب دوهيلاو قيرغالا نم لك رداب
 سويدوالك ةلاسر » نم صلختسيو . امور

 مدق ىقيرغالا دفولا نا < نيبردنكسالا ىلا
 درسو روطاربمالل ءالولاو ةعاطلا ضورف

 ةيردتكسالا قيرغا ناك ىتلا ةوافحلا رهالتم

 مهتازايتما ةداعا بلطو هيلع اهقادغا نوديرب

 . دوهيلا دض مهتيضق ضرع امك ةميدقلا

 عم اومدختسي نأ اودارأ قيرغالاز أ ودسو

 اهومدختسا ىتلا اهسفن ةليسولا سويدوالك
 ةسايس رثأ ىفتقا هنكل هسيدقتب الوجيلاك عم

 امم لبقي ملو هلوثي نأ ضفرف سويربت

 رشبلا ىوتسم قوف هعقري ام هيلع هوضرع
 قوفقح نم هب نوعتمتي اوناك ام ديآو
 ةيردنكسالا حلم نم برهت هنكل تازايتماو
 ةلاسرلا هذه ىف ءاج دقف . ىروشلل اسلجم

 نيب افولأم اممجم ناك سلجملا نأ امأ »
 اذهف ءامدقلا مككولم دهع ىلع مكينارهظ

 هنا اديج نوملعت مكنكل هب ىل ملع ال ام

 كح



 نيذلا ةرطابألا دهع ىف سلجم مكل نكي مل
 بلطملا اذه نا حضاولا نمو . ىنوقبس

 دق ةرم لوأل هب نومدقنت ىذلا ديدحلا

 كلذلو ىتمؤكحلو ةنيدملل اديفم نوكيي
 ثحبل سوتكر سويليمبا ىلا تبتك ىناف
 ءاشنا بجي ناك اذا امب ىتافاومو عوضوملا

 ةمث ناك اذا هنيوكت ةقيرطو سلجملا اذه

 نم نيبتت نأ ريسيلا نمو . 6« كلذل عاد

 مهبلط ىف اودنتسا نييردنكسالا نا درلا اذه

 دهع قف سلحس نوعتمت اوناك مهنأ ىلا

 اخرؤؤم اروطاربما لعلو . ءامدقلا مهكولم

 ةيردنكسالا مظن لهجي مل سويدوالك لثم
 لمهجلاب رهاظت هنكل ءامدقلا اهكولم دهع ىف

 ءامدقلا كولملا ديلاقت, ذاخئا امشي مل هنأل

 . هعابتا بجي امب همزلت ةقباس
 ىف لصفلاب دعو افسعتم ودبي ال ىكل هناف

 ةحلصلملا ءوض ىلع ةيردنكسالا بلطم
 مكاحلأ ىلا رمألا ثحب ىف دهعو ةماعلا

 كلذ عمو

 ةنرق سويدوالك در ربتعي مث نمو . ماعلا
 دهع ىف سلجمب ةيردتكسالا عتمت ىلع

 . ةلاطبلا

 ناك ام كلذك سوي دوالك دبأ دقو

 تازايتماو قوفقح نم هب نوعتمتي دوهبلا

 حصنو ةشدملا قوقحلا مهحنم ضفر هنكل

 اريذحت امهرذحو حماشتلاب دوهيلاو قيرغالا

 عضب كلذ دعب تأده دق لاحلا تناك اذا

 . ةيناث ددحت ْنأ ثبلي مل عازنلا ناق نينس

 كلت ىف عازتلا اذصه ءادضصأ نواحتتاو

 نوثدحملا نوثحابلا اهوعدب ىتلا تايدربلا

 لامعأ » وأ ©« نييردتكسالا لامعأ ذ

 نيبو اهنيب ام ببسي « نييتثولا ءادهشلا
 هباسثت نم « نيحيسملا ءادهشلا لامعأ »

 بلاق ىف قئاثولا ةقاس ىلا نيلاحلا ىف هدرم

 ايطخ نومهتملا اهيف ىقلي تامكاحمل طباضم

 ىنامورلا مكحلا بلاثمب نوددنيو ةليوط

 ةصراق تارابع روطاربمالا عم نولدابتيو

 رع ربعت « نييردنتكسالا لامعأ » و . ةفينع

 مهتيهاركو دوهيلل ةديدشلا قيرغالا ةيعاركأ
 امجاور تفداص كلذدلو ثامورلل ٍدشألا

 لك ى لب بصف ةيردنكسالا ىف ال اريبك

 ىرغالا بدألل اجذومن ريتعتو رصم ءاحنأ
 ةلوطب ةداشالا ىلا ىمري ناك ىذلا ىبعشلا

 كهطض ءاضغيلا ةراثاو ةيردنكسالا ءامعز

 هذمه نوكت نأ دعب الو . ىنامورلا مكحلا

 تاركذم نم ام وحن ىلع تلقت دق قئاثولا

 تفيضأو ةيقيرغالا ىلا تمجرتو روطاربمالا
 تدمتسا ىتلا ةيلايخلا رصانعلا ضعب اهيلا

 ةصقلاو ةرصاعملا ةيهاكفلا تايليثمتلا نم

 ةمءاوم رثكأ اهلعحل كلذو ةلطبوطلا ةيشرغالا

 نأ ىلا نئارقلا ريشتو . ةيسايسلا ةياعدلل

 عسوأ اوناكو - « مويزانميجلا لاجر »
 مهعفرأو الصأ مهقرعأو ةفاقث نييردنكسالا

 ىنامورلا مكحلل اهرك مهقمعأ كلذكو ةناكم

 ديلاو ةركفملا سأرلا اوناك نيذلا مها

 . «نييردتكسالالامعأ» رودص ءارو ةلماعلا

 -ال ع



 اهضعب نع فلتخت قئاثولا هذه تناك الو

 ءاشنالاو بولسألا ىف اريبك افالتخا اضعب

 نم اهنأب لئاقلا ىأرلا لوبق نكمي ال هناف
 مجري اهضعب نا اميس الو دحاو بتاك فيلأل

 ناو ىنناثلا ثرقلا علطم وأ لوألا نرقلا ىلا

 ىناشلا نرقلا رخاوأ ىلا عجري  اهرثكأ ناك

 روطاربمالا ةصاخو ثنامورلل نييردنكسالا

 , الكرك

 «نيبردنكسالالامعأ» رمأ نم ناك امهمو

 جح ىتح نيقيرفلا نيب لاحلا تأده نا ام هناف

 ناك رصنلا نكل « امور ىلا ديدج نم لسرلا
 رمأ روطاربمالا نأ ذا ةرملا هذه دوهيلا فيلح

 هذه تتبثأ دقو . قيرغالا ىميعز مادعاب

 ةجاح ىف ةيردنكسالا تناك امنيب هنأ ثادحألا

 نمألا بابنتسال ىربك ةيركسع ةيماح ىلا
 نم ريسي ددع دالبلا ةيقب ىفكي ناك اهبف
 تلقت تقولا كلذ ذنم هناف كلذلو ؛ دونجلا

 حجري ىتلا ةيماحلا سيلوبوقين ركسعم ىلا
 . ةبيط وأ طفق دنع لزنت تناك اهنا:

 تطشن سوويدوالك دهع ىف هنأ ودبيو

 اريبك اطاشن دنهلا عم ةيردتكسالا ةراجت

 نيماتل نامورلا اهالوأ ىتلا ةبانعلل ةحينت

 ةنصارقلا رباد عطقب رمحألا رحبلا ىف ةحالملا

 هنا لاشو . عاقصألا كلت ىق مهذوفت رثنو

 ىلع نامورلا ىلوتسا تقولا اذه ىلاوح

 ىتلا تاوطخلا ىدحا ناك كلذ ناو « ندع

 دايدزا ءازا دنهلا مم ةراجتلا نيمأل اهاضتقا

 لوألا نرقلا فصتنم ذنم موسكا ةكلمم ةوق
 ىلاعأ ىف لغونت تذخأ ةيحان نم اهنأل ىداليملا

 اعبتو ورم ةكلمم باسح ىلع لينلا ىداو

 رصم نيب ىربلا قيرطلا تدده كلذل

 تناك ىرخأ ةيحان نمو . ايقيرفأ طساوأو
 بونج ىف اهل ةدعاق ىلع لوصحلا لواحت

 عطق نم اهنكمي كلذ ناكو برعلا دالب

 نامورلا نكل © قرشلا عم ىرحبلا قيرطلا
 ىلع مهتبامح طسبب ةلواحملا هذه ىلع اوضق
 ندع ىلع ءاليتسالاو نييريمحلا ةكلمم

 ناك ىذلا رطخلا ءودلو . ىرطقس ةريزجو

 نورين نا لاقي ليتلا ىداو ىلاعأ ددهت

 ةيركسع ةثعب ١ ماع ف لسرأ ( ده ه:4)

 اديهمت ةيبونجلا' ةبوتلا دالب فاشكتسال
 امنيب هناو دالبلا كلت ىلا ةريبك ةلمح لاسرال

 اذهل ةيردنكسالا ىف نودشحب دونجلا ناك
 امم ايادوح ىف ةروثلا بيهل علدنا يقرع

 اهدامخا ىف دونحلا كئلو' مادختسا ىعدتسا

 ىلع ةظفاحملاب تلغش ةيردنكسالا ةيماح ناو
 قيرغالا نيب ميدقلا عازنلا نأل اهيف نمألا
 هتني ملو كاذ ذا ىرخأ ةرم ددحت دوهيلاو

 معزي دوهيلا نم ريبك ددع ىلع ءاضقلا لبق

 نوغلبي اوناك مهنا فسوي ىدوهيلا خروملا

 ةريثك نئارق كانه تناك اذاو . افلأ نيسمخ

 طاشنو موسكا ةكلمم عاستا نع ليق ام ديوت

 ريثت ىرخآ نئارق ةمث ثناف « هفقول نامورلا

 انتامولعم ءوض قو ؛ كلذ لوح كشلا

 . ىرخأ ىلع ةفك حيجرت رذعتي ةنهارلا

 م امدح



 ىف شرعلا ىلع عارصلا مدتحا امدنعو

 ةرم لوأل رصم“تماق نورين ةافو بقع امور

 خيرات ىف ماه ىسايس رودب ةبالو تحبصأ ذنم
 اصع تش اهنأ ذا « ةينامورلا ةيروطاربمالا
 ية ءالطسم) سويلتيف ىلع ةعاضلا

 * سوناي سايسق ةماقا ىف تكراساشو

 دئاقو ايادوح مكاح 20 0397و موكاةهانك)

 . ( لإ -58) اروطاربما « دوهيلا دض ةلمحلا

 ىلا هقيرطفةيردنكسالا سونايسايسف راز دقو
 هتدهسش روطاربما لوأ ناكف شرعلا ءاقترا

 نرق ةسلم سطسغأ دعب ةميدقلا ةمصاعلا .

 الابقتسا نويردنكسالا هلبقتسا دقو . ابيرفت
 ضرف امدنع هيلع اومدن نأ اوثبلي مل الفاح

 دق تناك بئارض ايحأو ةديدج بئارض مهيلع
 . تيغلأ

 راهظاب ( 41١ - ال4 ) سوتيت ىنع دقو
 راز هنأ ذا ةيرصملا ةهلآلل همارتحاو هلالجا

 سيبا لجع بيصنت لفح ىف كرتشاو فنم
 وحعن ىلع ىديلقتلا جاتلا ىدتراو ديدج
 . تايسانملا هذه لثم ىف ةنعارفلا هيلع ىرج ام

 رامهظاب زيمنت ةديدج ةسايس هدب كلذ ناكف

 سوتيت نكل . ةيرصملا ةهلآلا وحن فطعلا

 عضو ىتلا ةسايسلا دهعتيل اليوط رمعي مل

 اهغبسأ ىتلا ةياعرلا ىف اهرثأ سملنو اهسابأ

 سريا ةدابع ىلع ( ه0 - م١1 ) سونايتيمود
 ةهلآلا روهظ ىف كلذكو « اهتاذ ايلاطيا ىف

 كلذ ذنم ةيردنكسالا دوقن ىلع ةيلحملا

 . تقولا

 لالخ ءودهلاو ةنيكسلاب رصم تمعن دقو

 عمي ملو (ةمه هك« (08و) )اقرت مكح

 يكح نم لوألا رطشلا ىف لاب وذ ءىش اهيف

 سوياج ةمكاحم الا / اا -همه) ناجرت

 (©. الذطلسك ةاوحتسنو) سوميسكام سويبيق

 ب ١١ا/ ىلا #1١ نم ماعلا مكاحلا ناكو -

 لالغت ساو لاومألا زازتناو ابرلاب هماهتال

 . نويث ىعدي ىرث مالغ قلخ داسفاو ذوفنلا
 ةمكاحملا هذه لواننت ىتلا قئاثولا فشكتو

 ىدمو رصم ىق ىنامورلا مكحلا بلاثم نع

 اهمكاح اهب عتمتي ناك ىتلا ةعساولا ةطلسلا
 بحع الف كولملا ةطلس نع لقت ال تناكو ماعلا

 مهيلا تدنسأ نمم نوريثك اهلالغتسا ءاسأ نا

 دسافلا مكاحلا اذه بيصن ثاك هنا ودبيو

 همسأ دج*و دقف مادعالاو هيصنم نم لزعلا

 وه كلذ ناكو شوقنلا ضعب ىف اسومطم

 اوناك نيّدلا ةلاح ىف ةداع عبتب ىذلا ءارجالا

 ةنايخلاك ةلودلا دض ةميرج مهباكترال نونادب

 . مادعالاب مهيلع مكحيو ىمظعلا

 ىتح نينس عضب كلذ دعب ضقنت ملو
 ١١١ ماع ىف قيرغالاو دوهيلا نيب عازنلا ددحت

 ذخآف ناجارت ىلا ناقيرفلا مكتحاو ١١ وأ

 ىتح لاحلا تأدهو مهكلسم ىلع قيرغالا

 ةموكحلا نأ الا دوهيلا راث امدنع ىلاتلا. ماعلا

 . ةلوهسب ةنتفلا كلت ىلع ءاضقلا نم تنكمت

 نأل ديدش قلقب نورعشي اوناك دوهيلا نكل
 كنم ةديدش تابرض مهل اولاك نامورلا

 اورمد دقق « 51 ماع ىف نيطيلف ىف مهنروث

 واو حج



 ىلع مهوبغرأو ميلشروأ هف ريكألا مهديعم
 رتيبوج ديعمل نيرانيدلا ةبيرض :عفد

 مياشروأ دبعم نم الدب امور ف سؤتيل وتيباك

 اورداصو رصم ىف سيلويوتت ويل دبعم اوقلغأو
 ةعامج مهنوربتعي اوذخأو « هتاكلتمم عيمج

 كلذ لك ءازا . مزحلاب اهذخأ بحب ةبغاشم

 اوذخأو نامورلل انيفد ادقح دوهيلا رمضأ

 صالخلا مهل حبتت ىتلا ةصرفلا ىلا نوعلطتي
 دق مهتصرف نا دوهيلا نظ دقو . مهتقبر نم

 ءانثأ ىف روطاربمالا ٌركرم جرحت امدنع تحنس
 ١١6 ماع ىفق « قرشلا ىف اهب ماق ىتلا ةلمحلا
 رصم فو صربق ىف دوهيلا ةروث نارين تعلدنا
 تبلقتا +1١ ماع فو « ( ةقرب ) ةئيانيروق فو
 دادعا اهتيحض حار سورض برح ىلا ةروثلا

 صربق ف نامورلاو قيرغالا نم ةريبك
 ىف ثدح ام فرن ال اننكل . ةئياننروقو
 نأ فرعن انك او رمألا ةبادب ىف ةيردنتكسالا

 ىف نيميقملا قيرغالا نيب لنقلا اولمعأ دوهيلا
 ىلا ءاجتلالا ىلا مهب ادح امم رصم فير
 ىف نييردنكسالا اوكراش ثيح ةيردنكسالا

 نم مهيدبآ هيلا تلصو نم لك ىلع ءاضقلا
 ةئانيروق دوهب فحز 195 ءاتش فو . دوهيلا
 ماحتقا اولواحي نأ نم الدب مهنكل رصم ىلع
 اومضناو ميلاقألا وحن اوهجتا ةيردنكسالا
 ضعب ىلع اورطيسو كانه نيميقملا دوهيلا ىلا
 امك اوبرخو اوقرحو اوبهنو اوبلسف تاهجلا
 ىلا لاحلا تمقامت دقو . مهسومت مهل تلوس

 نم قرف دينحت ىلا ترطضا ةموكحلا نآ دح

 اًريتسم ىقب لاتقلا نكلا نييرصملا نيعرازمل
 تكمنأ امدنع 190 ماع سطسغأ فصتنم ىتح
 ةافو دعب دوهيلا ىوق ةيناثلا ايادوج برح
 . شرعلا نايرداه ءاقتواو ناحرت

 تارييعت ةدع ناجرت دهع ىف تلخدأ دقو
 ءاسنب اهنهأ ناك ةيبرحلا رصم يظن ىلع
 نوليباب دنع ليثلا ءىطاش ىلع ةديدج ةعلق

 ةبادب تمحو اتلدلا ئلع نامورلا ةضيق توق

 ليلا طيرل اهرفحب ناحرت رمأ ىتلا ةائقلا
 ش دنع لينلا نم جرخت تناكو « رمحألا رحبلاب

 ىرجمب ىقتلتو سيلويويلهب رمتو نوليباب
 ىناثلا سويسلطب اهرفح ىتلا ةميدقلا ةائقلا
 . تاليمطلا ىداو اهلوخد لبق

 نابرداه هجاو دوهيلا ةروث تهنتا امدنعو

 هتفلتأ ام حالصا ىلا هتبانع ( ١مم ديلا

 ىف ةماعلا ىنابملا نم اددع ماقأف ةروثلا

 بئارضلا ىف رظنلا ةداعاب رمأآو ةيردنكسالا
 تالاج ف اهل نيك قاع صاقنا ىلا ىدأ امم

 ناكو رصم نايرداه راز ١١ ماع قو. ةديدع

 اهالوأ ىتلا ةباعرلا ةرايزلا كلت راثآ مهأ

 اهيناتفو ةيردتك سالا ءاملعل روطاربمالا

 سيلويؤونيطنأ ةندم سيسأت كلذكو
 هليلخ لينلا ىف قرغ ثيح ( ةدابع خيسشلا )
 نأ ىف كشالو . (هسصنمممو) سؤونيطنأ

 نأ ةنيدملا هذه سيسأتب دارأ دق نايرداه

 ةماقا كلذكو ء ولا هليلخ ىركذ دلخب
 نم مسق ى ةيقيرغالا ةراضحلل ديدج زكرم
 تناك نيح ىلع هنأ ذا هيلا رقتفي ناك دالبلا

 د ا د



 ناتيقيرغا ناتنيدم ىلفسلا رصم ىف دطجوت

 تناك امك « سيطارقتو ةيردنكسالا امهو

 ىهو ةيقيرغا ةنيدم ايلعلا رصم ىف دجوت
 :6 ميمخأ نم برقلاب ةاشنملا ) سيميلوطب
 رصم ىف ةدصحاو ةيقيرغا ةئيدم دجوت مل
 تمدختسا ضرفغلا اذهل اقيقحتو « ىطسولا

 اهينطاوم نم ليلق ريغ اددع ةديدجلا ةنيدملا
 اميدق السقعم تناك ىتلا سيميلوطب نم
 دقو . ايلعلا رصم ىف ةيشرغالا ةراضحلل

 ىقرغا طبن ىلع ةديدجلا ةنيدملا تئشنأ

 ايقيرغا اروتسدو ىروشلل اسلجم تحنمو

 ندملا ىتطاوم لثم « اهونطاوم مسقو

 نكل . ءايحأو لئابق ىلا ىرخألا ةيقيرغالا

 ىتلا ةماعلا ةيقيرغالا ةغبصلا نم مغرلاب
 رصانع نم لخت مل اهناف ةنيدملا هذه اهب تمسنا

 « سؤونيطنأ نأ ذا ةيرصم تاريثأتو ةيرصم

 تحت دبعي ناك « ايلحم اهلا اهيف بص ىذلا

 « (0ةلمم#هموو) سؤونيطنأ ريزوأ مسا

 اذه . (85) سبب ىرصملا دويعملاب هيشو

 قح ةديد جلا ةنيدملا ناكسل حيبأ هنأ ىلا

 اروظحم ناك ام وهو نيبرصملا عم جوازتلا

 ةراجتل اعيجشتو . ىرخألا ةيقيرغالا ندملا ىف

 قيرط ءاشناب روطاربمالا رمآ سيلويؤونيطنأ

 نيب لصيل رمحألا رحبلاو لينلا نيب ديدج

 . ةديدجلا ةنيدملا نيبو ىقينيرب روهسشملا رغثلا
 باج باذتجاىف ديدجلا قيرطلا حلفأ دقو

 نيب ميدقلا قيرطلاب رمت تناك ىتلا ةراجتلا نم
 ىتح ليوط تقو ضمب مل هنكل طفقو ىقينيرب

 . اهدهع قباس ىلا تداع دق رومألا تناك

 رصم تدهش نايرداه مايأ رخاوأ دنعو

 نكت مل اهنا وهبي نكل دوهيلا تاروث رخآ
 رصع ىف ةتيكتنسللا تداسم دقو . لاب تاذ

 (قصيمدتمانك أنو سويب سونينوطنأ

 ةنتف انينثتسا اذا الا مهللا ) 0 مز

 مكاحلا اهئانثأ ىف لتكقو ةيردنكسالا ىف تعقو

 ىلع روطاربمالا ةمقن راثأ امم ( ١6 ) ماعلا

 ديشو كلذ دعب اهواز هنا لاقي هنآ الا ةئيدملا

 (ةةنومهفعمص# ليخلا قابس رامضم اهيف
 قرط دنع « رمقلا » و « سمشلا » ىتباوبو

 زاتجي ناك ىذلا ىسيئرلا عراقلا

 . لامشلا ىلا بونجلا نم ةيردنكسالا

 ىلا اودلخأ دق نويرضملا ناك اذاو

 لئاوأ ىف اهب اوماق ىتلا تاروثلا ذنم ةنيكسلا

 سويلروأ سوكرام دهع ىف هناف نامورلا مكح

 ةروث اتلدلا ف مهنيب تبشن ( )1539- 1١

 ىف .تمزهو « ةاعرلا برحب » تفرثع ةفينع
 ةيردنكسالا تداكو ةينامورلا قرفلا اهلالخ

 ىتلا ةدجنلا نأ الا نيرئاثلا ةضبق ىف عفت نأ

 سويساك سويديقا ةدايقب ايروس نم تمدق
 تدانو ( ١٠09 ) ةروثلا كلت ىلع تضق

 ثبلي مل هنكل اروطاريما سويساك سويديقاب

 نا مغربو . ليلقب كلذ دعب هيلع ىضق نأ
 سويساك ديبأ ىف اعسو ردت مل ةيردنكسالا

 اوماق نيذلا نا لب ء اهنع افع روطاربمالا ناف

 ةرسأ لثم ةكرحلا هذه ىف ةيسيئر راودأ

 سوياج ذدئدنع ماعلا رصم مكاحو سويساك

 مس الو



 (© .©ه193و15و 5غةههتتو) سون ايتاتس سويسيفلاك

 ىلا سايقلاب افيفط اباقع الا كاذ ذا !وقلي مل

 ىقترا امدنع نكل . ةري لطخلا مهتمهت

 (1 - امع) ( تدصح ته لل35) سودوموك

 سويساك ةرسأ دارفأ لك مدعأ شرعلا

 قى اومهسأ نيذلا نيبردنكسالا ةداق كلذكو

 . ةكرحلا هذه

 ةدمل شرعلا ىلع سودوموك فلخ دقو
 ( #١9 سرام  رياني) روهلقش ةئالث

 قئاثولو (2ءءعمه») سكانيتري روطاررمالا
 فيك انيرت ىهف ةضاخ ةيمهأ ريصقلا دهعلا اذه

 شرعلا ديدج روطاربما ءاقترا لثم اماه أبن نأ

 ىلا امور نم لاقنتالل اليوط اتقو قرغتسي ناك
 ديدجلا روطاربمالاب ىدوت هنا كلذو « رصم

 رباني رهش نم لوألا مويلا ف امور ف
 ماعلا رصف مكاح نا نيح ىلع ١و ةنس

 ةدمل ةيسانملا هذهب لافتحالل هرماوأ ردصي مل

 رهش نم سداسلا ىف الا اموب رشع ةسمخ

 امور ىف لتق سكانيتري نا فرعنو
 عمو سرام رهش نم نيرشعلاو نماثلا ىف
 خيرأت ىف رهظي روطاربمالا اذه مسا ناف كلذ

 رهش نم رشثع عساتلا ىف مويفلا نم ةقيثو
 . . وبام

 مكاحب رصم تدان سكانيتري لتكق امدنعو
 (مءوءعوصتمك. طالهعم) رحبت سويئكسي ايروس

 امور ىف بتتسي رمألا داك ام نكل اروطاربما

 ىفلنق ىتح ( 5١١ - 9١+خ) سورقسل
 سورقس راز امدديسلعو . رجب ىلع

 ةينبألا نم هماقأ اميف نايرداه رثأ ىفتقا رصم
 اديلخت دوقنلا كس قو ةيردنكسالا ىف ةماعنا

 كلذ نم مهأو. . رصم راثآ ةرايز ىو هترايزل

 . سرام

 مصاوع لكو ةيردنكسالا حنم 5٠8 ماع ىف هنا

 ناك كلذ لعلو . ىروشلل سلاجم تايريدملا
 معد ةيحان نم فدهتست ةسايس نم اءزج

 ةغبص ندلا ىف هئاطعاب ىئامورلا ذوفنفا
 عمج ةادأ نيسحت ىرخأ ةيحان نمو « ةيقيرغا

 لضغدأ هناف كلذ نع الضفو . بئارضلا
 الومعم ناك ىتلا نيناوقلا ىلع ةريثك تاليدعت

 . رصم ىف اهب

 ( ماب ل ؟1١١1) الكرك ىقترا امدنعو

 ةنطاوملا قوقح +١؟ ماع ىف حنمو شرعلا
 (0ممونودنم  رومأملا هنوناق ىضتقع ةينامورلا

 ةيروطاربمالا ناكسل ةصغممتستم )

 كلذ درؤ مل نييرصملا كلذ ىف امب ةينامورلا

 تاقبطلا ىندأ اولظ دقف مهعضو رييغت ىلا

 الكرك راز امدنعو . رصم ىف انأش ةيعامتجالا

 اهلهآ هنم رخسو 5١6 ماع ىف ةيردنكسالا
 ردنكسالا لثم ماظع لاطبأ رهظمب هروهظا

 هبضغ ماج مهيلع بص « اتيج » هيخأ هلتقلو

 ةئيدملا ىلع هدونج قلطأو مهءامعز مدعأف

 امك « اهناكس نيب لتقلا اولمعأو اهوبرخف

 ىف تايماح ماقأو ةماعلا تالفحلا ىغلأ هنأ

 . ةعماحلا ىلع قافنالا فقوأو اهتاذ ةئيدملا

 197 ) سونيركام دهع هب زاتمب ام مهأو
 هنأ نم هيلا ةراشالا تفلس ام وه ( 5١8

 اهعضو ىتلا ةدعاقلا ىلع جرخ نم لوأ ناك

 دحأ دلقت, الأ اهاضتقس ررقتو سطسغأ

 « رصم ىف ةيرادا بصانم وتانسلا لاجر نم

 نم ادعاسم رصم مكاحل نيع سونيركام نأ ذا

 ةيمهأ صقت ىلع لدي امم وتانسلا لاجر
 . ىنامورلا دهعلا ةيادب ىف هيلع تناك امع رصم
 ةيمهأ صقن ىلع ةلالدلا ىف كلذ نم غلبأو

 م فو



 ةنتف تمقو. امدنع هنا ثلاثلا نرقلا ىف رصم

 سورقس دهع ىلع ىروطاربمالا سرحلا ىف
 روطاربمالا نيع ( ؟مله 8+ ) ردنكسا

 هل ءاضرا ال رصمل اماع امكاح راوثلا ميعز

 نأ هيف عيطتسي ال ناكم ىلا هئاصقال امناو

 0 . هركرم دهب

 مل اهنا رصم ةيمهأ صقن ةجينت تناكو
 تعقو ىتلا تاعزانملا ةلسلس ىف رود ىأ بعلت

 نم كلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا رخاوأ ىف

 نع تلبقو ةيروطاربمالا شرع ءاقترا لجأ
 قلو كلا كني دولا ربما ءاهوأ طاش خيط

 هيف تقرغتسا قيمع تابس رصم ثادحأ ىلع

 ؟495)) (8ءقانك سويكد دهع ناك ىتتح ٠

 ةيحيسملا ةكرح هيف تطسن ىذلا ( 881
 هيجوت ىلا ةموكحلاب ادح امم رصم ىف
 . اهراشتتا منمل ةدعلا ذاختاو اهيلا اهمامتها

 سيملبلا لئابق تراغأ اضيأ دهعلا اذه ىفو

 اهتراغا دعب ةرم لوأل ةيبونحلا دودحلا ىلع
 ةراغالا هذه لعلو . سطسغأ دهع ىف ةقباسلا

 تمعد ىتلا موسكا ةكلمم  عاستاب لصنت
 ةكلمم باسح ىلع لينلا ىداو .ىف اهزكرم

 ةيبونلا لئابقلا ىلع طغضت تناكو ورم
 . ةيرصملا دودحلا وحن اهعفدتف بونجلا نم

 تيد امدنع اهتابس رصم تفتاتسا كلذ دعبو

 لالخ ديدج نم ةيروطاربمالا ىف تاعزانملا
 4 ماع ىلا ؟ه١ ماع نم تماد ىتلا ةدملا

 . ةبررغ ةعرسب ةرطابألا اهيف بقاعتو
 ,نأ وه كلذ دعب ثدح ام مهأ ناك دقو

 رصم ىلع تفحز ( رمدت ) اريملاي ةكلم ايبوئز

 اهنأ مغعريو ( 507٠ - ؟59) اهيلع تلوتساو

 شوبجلا رحد ىف تحلفأ تالواحم ةدع دعب

 لب رصمب لقتست نأ أشت مل اهناف ةينامورلا

 ىفقني دكي مل نكل « امور ناطلسب تقرتعا
 سونايلروأ حلفأ ىتح ناماع كلذ ىلع

 اريملاب ذوقت ىلع ءاضقلا ىف ( مبهم مم)

 بقع نعل اهئاذ اريل ىلع ىلوتساو يصعق
 دعبو اريملاب تراث امور ىلا سونايلروأ ةدوع

 تالصب نيدلبلا طايترال ةيردنكسالا كلذ

 قرشلا ىلا روطاربمالا دامف ةقيثو ةيراجت

 ةيردنكسالا ىف مث اريملاي ىف ةنتفلا ىلع ىضقو
 سوبوري ةرما تحت رصم كرت كلذ دعبو

 اهباقعأ ىلع سيملبلا لئابق درب هيلا دهعو
 ثادحألا كلت ةصرف تزهتتا دق تناكو

 لبقو . طفق ىتح ايلعلا رصم ىلع فحزلل

 هثدهتو سيملبلا درط نم سوبوري ءاهنتا

 ل 504) اروطاربما هب ىدون ىلبقلا هجولا

 مكحو ( 507٠5 ) سونايلروأ ةاقو بقع ( 58؟
 . ( ماله ل هاله ) ريصقلا سوتيكات

 سيملبلا ىلع سوبوري راصتتا مضي ملو
 نوددحت اوذخأ دقف مهتاشوانم اتقؤم ادح الا

 روطاربمالا رطضا امم ماع لك مهتاراغا
 دودح لعج ىلا (#.م - ؟م4) سونايدلقو

 نم الدب ناوسسأ دنع ةيبونجلا رصم
 ضعب ةوعدو ( ةقرحملا ) سونيماكيساريه

 مساب فرعت تناك ىتلا ءارحصلا لئابق
 ةنأامحل ليتلا ىذاو ق نكسلل ىادايونلا

 . ةيونحلا رصم دودح

 تورس



 ىايارّصفلا

 محملا ةادأ

 ةريظح رصم لوخد ىلع برت مل
 ةرادا ىف ةماه تاريبغت ةينامورلا ةيروطاربمالا

 لالخ ى ماع هجوب امور ةسايس نأل دالبلا

 بنجتب ىفقت تناك قرشلا ف اهتاحوتف
 تناك ىتلا دالبلا مظن ىف نكمأ ام لخدتلا

 ى نامورلا عبتا كلذلو « ةمظنم ةراداب عتمتت

 ةملاطبلا هعضو. ىذلا هسفن ماظنلا دالبلا مكح

 ىتلا تاليدعتلا ضعب انينثتسا اذا الا مهللا

 نامورلا مودقنأكف « اهلاخدا فورظلا تضتقا

 ىلا ةرسأ نم مكحلا لاقنتا نم رثكأ نكي مل

 تابالقتاب ايوحصم نكي مل الاقتتا ىرخأ
 ىلع ةداع ثدحي ناك امم رثكأ تابارطضا وأ

 ةديدج ةمكاح ةرسآ تناك امدنع ةنعارفلا دهع

 5 ىرخأ ةرسأ تلخت

 ١ ةيزكرملا ةطلسلا ل :

 ىلا ةحلم ةجاح ىف امور تناك الو

 ءبع فيفخت ى ةلئاطلا رصم دراومب عافتتالا

 نم ةريفو ريداقمب اهبعش دادها قو اهتيلام

 ةيوق دي ىف رصم عوقو ىف ناكو « حمقلا

 نيب تابارطضا.مايق ىف وأ روطاربمالل ةثوانم

 دقق « روطاربمالا نايك دمي رطخ « ىلاهألا
 رصم نوكت نأ ىلع لئاوألا ةرطابألا صرح
 ىلوت الآ ىلعو ةرشابم مهفارشال ةعضاخ

 بصانم مهتبترم ق نم وأ وتانسلا لاجر

 « مهناذئتسا نود اهولخدي وأ رصم ىف ةيرادا

 مهلبق نم ةرطابألا مهدفوي نامور ةيزكرملا

 امك مهنولزعي وأ مهبصانم ىف مهنوقبتسيو
 ْ . مهل ىءارتي

 ةيزكرملا ةطلسلا سأر ىلع عضو دقو

 مظعمب عتمت ناك مو عع ماع مك اح

 دع ىف كلملا بيصن نم تناك ىتلا ةطلسلا

 دالبلا ةرادا ىلع نميهب ناك هناف « ةملاطبلا

 ةيبرسحلاو ةيئاضقلاو ةيلاملا اهنوئشو ةماعلا

 ناكو . ةرشابم روطاربمالا فارشا تحت

 لالخ ىف رصم ةرداغم مدع هيلع متحتي

 اهئاهتتا دنع هيلع بحي ناك امك « همكح ةدم

 هبصنم ولخ ةلاح قو . هتفيلخ لوصو راظنتا

 ناك رخآ ببس ىال وأ ةافولا ببسب ةأجف
 ةيئاضقلا نوئشلا .ىف هدعاسم ةداع هنع بوني ٠

 مس ل مع تح



  ستودوياكيد ةسيقيرغالاب ىعدي ناكو

 سوكيديروي ةينيئاللابو « (21طهنهقه:هف)
 ماعلا مكاحلا دعاسي ناك دقف © لف هدس)

 نم ةريغص هن هبصنم ماهمب عالطضالا ىلع

 اذ نأ ىلجلا نم نامورلا نيفظوملا رابك
 مهرطخأ ناك ىئاضقلا راشتسملا وأ دعاسملا

 ماعلا مكاحلل ناكو . اماقم مهعفرأو انأش

 ستيكيويدلا امهو ةيلاملا نوئشلا ىق نادعاسم

 (03010ج05) سوجولويدبالاو (01:هذطء عوز

 تمسق ةماعلا ةرادالا ليهست لجأ نمو

 ةثالث ةيروطاربمالا مايأ لئاوأ ذنم دالبلا

 ىطسولا رصمو ىلفسلا رصم ىهو ماسقأ

 ملسق لك ةرادا تدنسأو « ايلعلا رصمو

 « ىنامور (ةمافاهه:620) سوجيتا رتسيبا ىلا

 هذه ماكح نيعي ىذلا وه روطاريمالا ناكو

 مكاحال نوعضخي اوناك مهنأ الا ماسقألا

 مظعم هسنم نودمتسيو ةرشايم ماسعلا
 ريغ « اتحب ايرادا مهصاصتخا ناكو « مهتطلس

 لصفلا ىف هنع مهبيني ناك ماعلا مكاحلا نا

 ةسارد ىف قاطم قح مهل ناكو اياضقلا ىف
 نكي ملو ٠ تاعزانملا ىف ميكحتلاو ىواكشلا

 نم رثكأ ةيلاملا ةرادالا ف صاصتخا ىأ مهل

 ريدقت ىف فاحجا ببسي ىواكشلا عامس
 نأش مهل ناكو . كلذ هباش ام وأ ةبيرضلا

 نا حجريو « تايريدملا ىفظوم نييعت ىف ريبك

 نييعتب صتخي اميف ةيئاهن تناك مهتارارق
 نا ودبي نكل نيفظوملا ءالوثه نم راغصلا
 ةيرورض تناك ماعلا مكاحلا ةقفاوم
 . مهرابك نييعتب صتخي اميف

 :؛ ىناثلاو لوألا نيئرقلا ىف ةيلحملا ةطلسلا - ؟

 ةثالشلا رصم ماسقأ نم مسق لك ناكو
 دئاق اهثم لك سأر ىلع ء تايريدم ىلا مسقني

 ةيترملا ىف مسقلا مكاح ىلي ناك (ةوعوممز

 لصتي ام ادع اميف رماوألا ميمج هنم ىقلتيو

 ىلا كلذ ىف مجري ناك ذا ةيلاملا نوئشلاب اهنم

 . ةيردتك سالا ىف ةيزكرملا ةيلاملا ةرادالا

 نكل « ىبرح صاصتخا ىأ دئاقلل نكي ملو
 ةرادالا ىحاون عيمج ىلا دتمي ناك هذوقت

 ناك ام اريثكو ةطرشلا سيئر ناك ذا « ةيندملا

 . اياضقلا ىف لصفلا ىف ماعلا مكاحلا نع بوني

 ىلع ضبقلا ءاقلا ىف قحلا اممئاد دماقلل ناكو

 ىواكسشلا ىف رظنلا فو نوناقلا ىفلاخم

 ةلواحمو اياضقلا ىف ىئادتبا قيقحت ءارجاو

 ناك هناف كلذ رذعت اذا امأ ايدو عازتلا ضف

 ناك دقو ةمكاحملا ىلا نيمصاختملا ليحب

 مسمجو ريد نع كلذك الوئسم دئاقلا

 ”ىضارأ لالغتسا نعو هتريدم ىف بئارغلا

 . اهتاراكتحاو ةموكحلا

 دهع ىف افورعم لازي ال خرامونلا نأكو

 ناك ةيندملا دئاقلا ةطلس ءازا هنأ الا نامورلا

 فارشالا وه تاصاصتخلا نم هل ىقبت ام مهأ

 دقو . ةفلتخملا بئارضلا عمجو ريدقت ىلع

 ددع دايدزا ىلا هزكرم ةيمهأ صقن ىدأ
 نانثا ةيريدم لكل نيعي نأك ذا ىخرامونلا
 . رثكأ وأ

 بتاكلا » ةبترملا ىف دئاقلا ىلي ناكو

 همس ىو -



 ءانثأ ىف دئاقلا نع بوني ناكو « ىكلملا

 هتاصاصتخا مهأ تناكو . هزكرم ولخ وأ هبيغت

 امم ةيلحملا ةرادالا ىف ةيلاملا نوئشلاب قلعنت

 ةباشيب ناك هنآب داقتعالا ىلع ضعبلا لمح

 . ةيلاملا ذوئسشلا ىف دئاقلا تافرصت: ىلع بقارم

 راد ءاسؤؤر ىكلملا بتاكلا دعب .ءىجب ناكو

 ىلا نامورلا أشنأ دقف : ةيمسرلا تالحسلا

 ةيردتكسالاب ةيزكرملا تالجسلا راد بناج

 رم ىلعو . تايريدملا ميصاوع ىف ةلثامم ارود

 مسقنت رودلا هده نم لك تحبصأ نمزلا

 عيمج ظفحب امهدحأ صتخي « نيمسق

 مئاوقو بئارضلا فوشكو ةيمسرلا تابتاكملا
 مسقلا صتخيو « ىضارألا تالحسو دادعتلا

 . ديبعلاو لزانملاو ىضارألا ليجست. رخآلا

 نيمسقلا نيذه نم لك ىلع ةداع فرش, ناكو

 . ناسيئر

 ةرادالا بصانم نأ ةظحالملاب ردحب اممو

 قيرغا اهلغشي ناك « دئاقلا نم ءادتنا « ةيلحملا

 اهالوتب ناك دقف اهنم ايندلا بصانملا ادع اميف

 نيفظوملا نا كلذ نم ودبي ناك اذاو . نويرصم

 اهتاذ تاقبطلا نم ماع هجوب نوراتخي اوناك

 هناف ةملاطبلا رصع ىف اهنم نوراتخي اوناك ىتلا

 ةمدخلا عباط ىلع ماه ريبغت أرط دق كلذ عم

 وفظوم ناك ةملاطبلا دهع ىفف « ةيموكحلا
 اوراتخا نيمئاد نيفظوم نم نوفلأتي ةموكحلا
 اهنم نوبسكتتي مهل ةنهم ةموكحلا ةمدخ

 نرقلا تأب مل هناف نامورلا دهع ىف امأ « مهتوق

 ءاتثتساب « ةموكحلا وفظوم ناك ىتح ىناثلا

 نولوتي ال لاجر نم نوفلأتي « مهرابك
 0 ٠ مهلع ارسقو ةريصق ةرتفل الا مهبصانم

 « اهتمصاع ىف ةيريدم لك ةرادا رقم ناكو

 ىف ىلحم لالقتساب مصاوعلا كلت عتمنت ملو

 ثناك ذا نامورلا مكح نم نيلوألا نينرقلا

 دئاقلا فارشا تحت اهتطرش لاجرو اهيئارض

 اهنم لك ىف أقنأ سطسغأ نأ ودبي نكل
 تريعتسا ىتلا ةيدلبلا بصانملا نم اددع

 ندلا مظن نم اهتاصاصتخاو اهؤامسأ

 لك ىلوتي ناك رمألا ةيادب ىفو . ةيقيرغالا
 هلام نم قفني ناك ىرث عوطتم ايونس بصنم

 ءاسبعأب ضوهنلا هيلطتي ام لك ىلع صاخلا
 اقرش ربتعي بصانملا هذه ىلوت ناكو هبصنم

 ؛ هيلع لوصحلا ىلا نوعلطتيو سانلا هب زتعي
 نيحشرملا لضفأ نوبختنب ذئدنع ىلاهألا ناكف

 مل نمزلا ىفمب نكل . بصانملا هذه ىلوتل
 تدادزا دقف © باختتالا ىلا ةجاح كانه دعن

 ىلع ىتح لوصحلا ةبوعص مايألا رم ىلع

 تناك ام ببسي بصنم لكل دحاو حشرم
 ءابعأ نم اهيلغاش ىلع هضرفت بصانملا هذه

 ىذلا تقولا ىف رارمتساب ديازنت تناك ةيلام
 ءىس نم ةيداصتقالا داللا ةلاح هيف تراس

 ةبوعص ىلع بلغتلا لجأ نمف . أوسأ ىلا

 ىلا ةموكحلا تأجل بصانملا هذه لغش

 هذه تاقفن صاقتا ىلع ثحلاو ماغرالا

 نم رسثكا كارشا ىلا تأجل امك بصانملا

 . بصنم لك ءابعأ لمحت ىف دحاو صخش

 ءابعأ ىلوتن نأب ةداعلا ترج ىناثلا نرقلا ىفف

 تاروت



 اناك ناصخخسش مويزانميجلا ريدم بصنم

 . بصنملا اذه ماهم ةرئئابم رهش لك نابوانتب
 ددع غلب سوخنير يسكو أ ىف هنأ فرعنو

 لوألا نرقلا لالخ ىف ةماعلا قوسلا' ىبقارم
 ةياهن دنع نيومتلا ىبقارم ددع ناكو « ةسمخ

 ىعيبطلا روطتلا ناكو . ةعبرأ ىناثلا نرقلا
 دنع بصنم لكل ةنجل ءاشنا. ةوطخلا هذهل

 . ىناثلا نرقلا رخاوأ

 مويزانميجلا ريدم مه ماكحلا ءال وه ناكو

 نوئش ةياعر ىلوتي ناكو « (عوصصةوزةءط)

 ةاسيحلا زكرم ناك ىذلا مويزانميجلا

 « ةيلقعلاو ةيندبلا ةيبرتلل ادهعمو ةيعامتجالا
 ىلع فرش ناكو « (م«ءعم66) ايناثو
 (ءمطعمءاد) مهبي ردت ةمظنمب نابشلا قاحلا

 نيرصاقلل نييرملاو تاديسلل ءايصوألا نييعتو
 نميف اهريفاوت بجاولا طورشلا ثحببو
 « تازايتمالاب نيعتمتملا ةقبط ىلا نومضي
 اهسارو « (عموصعع) ميلعتلا بقارم اثلاثو

 بقارم اسماخو « (ةءءطنءئهنو) ريكألا نهاكلا

 بقارم اسداسو © (هن:طعوندئءد) . نيومتلا

 ىلوت نأكو ٠ (ةيمءوهمو»صمو) ةماعلا قوسلا

 نيا ىلا جوي ذاكو هرقل نيكوع اش
 نوخرؤملا حجري ماكحلا نم رفن ءالؤه

 فورظلا تناك امدنع طقف نونيعي اوناك مهنا

 دهعي ناكو (ءمنهءا«هن) لثم كلذ ىعدتست

 ناكو . ةماعلا لاغشألا ىلع فارشالا ىف مهيلا

 مصاوعلا هذ سه نم ةمصاع لك ىف دجوي
 . نينطاوملل ةماعلا ةيعمجلا هبشب أم

 كلت ةرادا ىف ةيزكرملا ةطاسلا لثمي ناكو

 ىلع نميهي ناكو ةيريدملا دئاق مصاوعلا
 « اهيف نمألا ظفح ىلع فرشيو ىلاملا اهماظن
 نع الوئسم ناكو.ىكلملا بتاكلا كلذكو

 ىتلا تامولعملا ةفاكب ةيزكرملا ةطلسلا دادما

 ناك امك « بئارضلا ضرما اهيلا جاتحت

 قئاللا صاخشألا ءامسأ دادعا نع الوئسم

 هتفيظو تناك ىتلا ةيلحملا فئاظولل مهرايتخا
 ةنيدم لك ىف ةداع دجوي ناكو . اهنيب نم
 . تاونس ثالث ةدمل اهيف لمعلا نايلوتن نابتاك

 نم ددع ىلا مسقنت ةيريدم لك تناكو

 ةعامج اهنم لك ىف ةيلحملا نوئششلا ريدي ىرقلا
 اعيت توانتي ناك مهددع نأ ودبي اهخويش نم
 ةيرقلا خويش ناكو . ةيرق لك ناكس ددعل

 ةموكحلاو ىلاهألا نيب لاصتالا ةقلح ةباثمب

 نأ اضيأ مهيلع ناكو . بئارضلا عفد ىف

 اودس نأو ةيرقلا ىضارأ ةحالف اوبقاري

 دوسنجلا وأ لامعلا نم هبلطت امب ةموكحلا
 كلذك اوناكو . ةجاحلا تقو اهتمدخل

 .مهارق ىف نمألا ةلاح نع دئاقلا مامأ نيلوئسم

 نكل نوراتخي اوناك فيك فرعن ال نحنو

 ىلع ايرايجا اضرف تناك مهتمدخ نأ حجري

 لعلو . لياقم ىأ نود ةنس ةدمل ةيرق لك ةارث

 ةموكحلا ةبغر ىلا عجري ماظنلا اذه ًاشنم

 نم ديزت ةيلحم ةليسو داجيا ىف ةينامورلا
 ىرقلا بئارض ىلع لوصحلا ىلا اهنانئمطا
 ايصخش نيلوئسم خويشلا كئلوأ ناك دقق

 . مهارق بئارض دادس نع

 مس ضب



 " ةيرق لك ىف ةيزكرلا ةطلسلا لثمي ناكو
 نميهب ناكو (ةءءطعمم4وو) ةطرشلا سيئر

 ناكو ةيرقلا بتاكو. ؛ اهيف نمألا ظفح ىلع
 لكب ةيزكرملا ةطلسلا ةافاوم نع الوئسسم
 وهف بئارضلا ضارغأل تانايب نم اهمزلب ام
 رادقمو ةيرقلا ناكسب مئاوق دعب ناك ىذلا
 اضيأ ناكو . هدراومو مهنم لك هكلمي 7

 نيحلاصلا صاخشألاب نايب دادعا نح الوئسم
 هتفيظو تناك ىتلا ةيلحملا فئاظولل مهرايتخال

 ةمئاقنم ةعرقلاب هراتخي دئاقلا ناكو .اهنيب نم
 ىلوتي ناكو « هفلس اهدعأ ىتلا صاخشألا
 ةيرق لكل ناكو « تاونس ثالث ةدمل هتفيظو
 دمعي ناك تالاحلا ضعب ىف نكل اهبتاك ةداع
 بتاك ىلا ىرق ثالث وأ نيتيرق نوئش ىف
 بئارضلا ضعب لخد صصخب ناكو . دحاو

 . فيلاكت نم هيصنم هبلطتي ام ةهجاومل

 نأ ىلع او صرح دق ةملاطبلا ناك اذاو

 ةيسنجو دالبلا ناكس ءامسأ مئاوق ىف اوجردي
 ناف ؛« امهيلا ىمتني ىتلا ةقبطلاو مهنم لك

 ىرجي ناكو دادعتلا ماظن اولخدأ نامورلا

 ليجستلا » مسأب فرعيو اماع رشع ةعبرأ لك
 لك كلام ىلع نيعتي ناك دقف « ©« ىلزنملا

 نيفظوملا ىلا مهقي نأ هرجاتسم وأ لزنم

 مسقيو هلزنم ناكس عيمجب ارارقا نيصتخملا

 كتئلوأ ناكو . اهمدق ىتلا تاناسلا ةحص ىلع

 (ممنماون))  صحفب نوموَي نومظوملا
 ءانب هنأل اهتكص نم دكأتلاو تانايبلا هذه

 تالحس دمت ةصتخملا تاطلسلا تناك اهيلع

 ةقدب نيبت دالبلا ناكس عيمج ءامسأب ةيفاو
 كلذكو مهنم لك امميلا ىمتني ىتلا ةقبطلا
 اهعيمج بئازرضلا نم ءافعالا ثيح نم هتلاح

 . ةلماك بئارضلا عفدب مازلالا وأ اهضعب وأ

 تناك نيدادعت نيب ةمقاولا ةرتملا فو

 ايوتس مدختست داليملاو ةافولا تاداهش

 تالجسلا هذه ىف ةدراولا تانايبلا حيحصتل

 . عقاولل ةقباطم اهلعجو

 ديدش صرحب بقرت ةموكحلا تناك املو

 ناك ام ببسب ةزاتمملا تاقبطلا ىلا ءامنتالا

 امهل تازايتماب عتمتلا نم كلذ ىلع بترتي
 بسحف بئارفلا ءادأ ثيح نم ال اهتيمهأ

 بابشلا ردت ةمظنمل وخد ثيح نم اضيأ لب
 تناك اهناف « مويزانميحلاو (ءةمطعدءد)

 نم ةقبط ف صخش ىأ ليجستب حمست ال
 (عمذغمع«هذ:) صحف دعب الا تاقبطلا هذه

 دلاو ناك ىذلا تادنتسملاب معدملا بلطلا

 قى ةداع هب مدقتي هيلع ىصولا وأ صخشلا
 همسا ليجيص لبق ىأ هرمع نم ةارشع ةثلاثلا

 ىعفاد مئاوق ىو بابشلا بيردت ةمظنم ىف

 نابسشلا ناك ةرشع ةعبارلا نس ىفف « بئارضنا

 ةببرض عفد نيعتيو مهتامظنم ىف نوجمدي
 ناك دقو . ىرخألا بئارضلا ضعبو سأرلا

 ىضتقي ةزاتمملا تاقبطلا نم ةقبط ىلا ءامنتالا
 . ةقبطلا كلت ىلا صخشلا ىدلاو ءامتتا تايثا

 كلت ىلا ءامتتالا ديبعلا ةعاطتسا ىف ناكو

 عتمتلاب مهل حمسي نوناقلا ناك ذا تاقبطلا

 . مهتلاح صحف دعب ىنوناقلا مهتداس مضوب
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 : ةيقيرغالا ندملا - ©

 سيطارقتو ةيردنك سالا تناك دقو
 ندلملا ىه سيلوبؤوليطنأو سيميلوطبو
 لالقتسالا نم ردقب عتمنت ىتلا ةديحولا
 انتامولعم نأ مغربو . ىلحملا اهمكح ىف ىئاذلا
 انيرتل ىفكت اهنأ الا ةفيفط اهنم لك روتسد نع
 لك ىف فلتخت ةصاخ ايازمب عتمتت تناك اهنا
 . اهخيرانو اهلصأ فالتخاب .ىرخألا نع اهنم

 نأ ىلع نوثحابلا عمجيف ةيردنكسالا امأ
 سويمتبس ىتح سطسغأ ذة سنم ةرطابألا
 ىروشلل سلجمب اهل اوحمسي مل سو رقس

 القعم تاروثلاب نيمرغملا اهلهأل اوحيتي ال ىكل
 مكاحلا ناطلس تحت مهولعجي ىكلو مهتاروثل
 ريشت نئارقلا ضعب تناك اذاو . ةرشامم ماعلا

 ناك ىنامورلا رصعلا لئاوأ ذنم هنآ ىلا
 نم فلأتي سلجم ةيردنك -سالا ىنطاومل

 ناك سلجملا اذه نأ ىلاو ء وضع +١
 ةيردنكسالا ىنطاومو اهور نيب لاصتالا ةقلح
 هنآ ف كشلل الاجم عدت ال لئالدلا ناف
 ةطلس وأ ةيمسر ةفص هل اسلجم نكي مل

 . ةيعامتجا ةئيه نم رثكأ نكي مل وهف ةيعبرشت
 تناك ةملاطبلا دهع ىف لاحلا هيلع تناك ام لثمو
 لئابق ىلا مسقنت هيردنكسالا قيرغا ةبخن

 اوناك نيذلا نينطاوملا ةئيه نآوكتو ءايحأو
 اهمهأ ناكو « ةلماك ةنطاوملا قوقحب نوعتمت

 ايساسأ اطرش ناك قوقحلا هذهب عتمتلا نا
 ةينامورلا ةنطاوملا قوقح ىلع ل 71

 بصانملا ىلوت نمو ىأرلا ةبيرض نم ءافعاللو
 رصعلا ىو . ةيردنكسالا جراخ ارسق ةماعلا
 فاصنا ةئف كلذك دجوت تناك اضيأ ىنامورلا

 ةراضحلاو - م

 ءابحألا ىف نوكسي ال اوناكو نينطاوملا
 نينطاوملا تازايتما لكي نومتمتي الو
 نم ةعامج ةيردنك سالل 'ناكو . نيلماكلا
 مسصاوع ماكح ليثم نم نوفلأتي ماكحلا
 . ةيزكرملا ةطلسلا ىلثمم نع الضف تايريدملا
 «ةيردنكسالا ماكح رايتخا ةيفيكفرعن انسلو

 تاروث ىف ةرابعوودت نوفوه اوناك ال نك
 تناكو « ةموكحلا دض ةنيدملا هذه
 ق مهروصت « نيينثولا ءادهشلا لامعأ »
 هنأ ىحوي كلذ لك ثاف « ةنيدملا ءامعز لكش

 « ةنطاوملا قوقح حنمي ىذلا وه روطاربمالا
 جمدي نم مكاحي ىذلا وه ماعلا مكاحلا ناكو
 مهيدل رفاوتت مل اصاخشأ نينطاوملا ةئيه ىف
 نيذلا كلذكو ةنطاوملا قوقحب عتمتلا طورش

 . قح هجو نود قوقحلا هذه نوسرامي
 دفقف دوجو ةنيدملا مكاحمل دعي مل هنا ودبو

 صاصتخا نم اياضقلا ف لصفلا حبصأ
 ىلع هنع مهيب ناك نيذلاو ماعلا مكاحلا
 ماظنلا نع مالكلا دنع ىرئس ام وحن
 ندملا ناش ناك لاحلا ةعيبطيو . ىئاضقلا

 ثيح نم ةيردنكسالا نأش ىرخألا ةيقيرغالا
 ناكو . ةصاخ ةيئاضق مكاحم اهل دعب مل هنا

 سيئرو اهدئاق ةندملا ىف نمألا ظفحي
 ىه ةينامورلا ةموكحلا نا عقاولاو . اهتطرش
 ةرادالا ىحاون ةفاك ىلع فرغت تناك ىتلا

 ةينيدلاو ةيفاقثلا ىحاونلا امأ « ةنيدملا ىف
 ميظنتو تالفخلا ةماقاو بابشلا بيردتو

 ةنيدملا ماكح ناف بامعلاألا
 . اهرمأ نولوتي اوناك نيذلا مه

 (ةم مط هه
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 مسشتت تلظ اهنأ رهظيف سيطارقت امأ
 رداصملا هب انثدحت ام ليلدب ميدقلا اهروتسدي

 سيلوب ٌؤونيطنأ ىطعأ نابرداه نأ نم ةميدقلا

 تناكو . سيطارقت روتسد طمن ىلع اروتسد

 نينطاوم ةئيه دوجو. روتسدلا اذه رصانع زربأ
 . ىروشلل سلجمو ماكحلا نم ددعو

 تظفتحا اضيأ سيميلوطب نأ ودبيو
 اهل ناك هنأ ىأ ميدقلا ىقيرغالا اهروتسدب

 ماكح ةئيهو ةيبعش ةيعمجو ىروشلل سلجم
 ىلا نومسقني اوناك نينطاوم ةئيه مهبختنت
 ىف ةيناثو نايرداه رصع قو . ءايحأو لئابق

 تاءادهاب تماق سويب سونينوطنأ رصع
 ةيقيرغا ةنيدم اهنأي اهيف اهسفن تفصو

 تناك سيميلوطي نأ نم مغرلابو . (مدان)
 رسقم ىأ © (1طندنو) ةنيط ةيريدم ةمصاع

 كلت نأ حجري هنأ الا « ةيريدملا كلتا ةموكح
 . ةنيدملا نوئش ىف لخادتت مل ةموكحلا

 تئشنأ سيلويؤونيطنأ نأ انب رم دقو
 ىروسشلل اسلجم تحتمو ىقيرغا طمن ىلع

 لشم « اهونطاوم مسقو ايقيرغا اروتسدو
 لئابق ىلا « ىرخألا ةيقيرغالا ندملا ىنطاوم
 اهنوئسش ريدي ناك لاحلا ةعيبطبو . ءايحأو
 . اهينطاوم نم نوراتخي ماكحلا نم ةعامج
 ةنيدملا هذه روتسد نأ ةظحالملاب ردجي اممو

 ىلع نيبرصملاو اهينطاوم نيب جوازتلاب حممس
 ندملا ف عورشم ريغ ناك جوارتلا اذه نأ نيح

 . ىرخألا ةيقيرغالا

 :؛ ثلاثلا نرقلا ىف تلخدا ىتلا تاليدعتلا 4

 مكح نم ىناشلاو لوألا نائرقلا دهش

 صاخشألا مازلا ف ةدرلم ةدايز ثامورلإ

 . ةيدلبلاو ةيموكحلا بصانملا ىلوتي نيرداقلا

 مغرب الأب ىضقي ماظنلا ناك أدبملا ثيح نمو

 ثالث ءاضقتا لبق ةفيظو ىلوت ىلع صخش
 . ةقباس ةرم ةلثامم ةفيظو هيلوت ىلع تاونس

 فئاظولا ىلوت ىلع ماغرالا نم ىفعتي ناكو
 ونطاومو نييراحملا ءامدقو نامورلا نونطاوملا

 جراخ نوميقملا سيلويؤونيطنأو ةيردنكسالا
 نويمومعلا ءابطألا كلذكو « نيتنيدملا نيناه

 نوزئافلاو ةيردنكسالا ىف ملعلا راد ةدئاسآو

 نم نيعم ددعو ةزحعلاو ةماعلا تايرابملا ىف

 فئاظولا هذه ىلوتل نيقثاللا صاخشألا

 هذه نع ةموكحلا ىضاغت ايجيردت دادزا

 . تاءامعالا

 سويمتيس روطاربمالا راز امللعو

 نا ىأرو ٠٠١/15 ماع ىف رصم سورقس
 دالبلا دراوم ىلا بد, ذخأ دق لالحمضالا

 « ىعادتلا كمشو ىلع ةيلحملا ةرادالا ناو

 ةرادالا ماظن ىلع تاليدعتلا ضعب لخدأ

 همدسسفأ ام كلذب حلصي نأ المؤئم « ةيلحملا

 حنم تالبدعتلا هذه مهأ ناك دقو . رهدلا

 سلاجم تابريدملا مصاوعو ةيردنكسسالا
 تققح دق ةيردنتكسالا تناك اذاو . ىروشلل

 هناف اهيلع ةزيزع ةميدق ةينمأ وحنلا اذه ىلع

 ىلسع اهغابسا ةحنملا هذه ردق نم صقتتا

 مصاوع ىلسعو ةميدقلا ةديجملا ةيصاعلا

 زوف ىلع بترتي ملو . ءاوسب ءاوس تايريدملا

 دووم سب



 مكحلاب اهعتمت ةحلملا هذهب تايريدملا مصاوع

 بحاص دئاقلا لل دقف الماك اعتمت ىتاذلا

 ناك هنأ نع الضف ةيريدملا يف ايلعلا ةطلسلا

 ةمسصاعو ىروشلا سلجم ىلع رطيسي
 ناك اذاو . ىمسرلا هرقم ناك ثيح ةيريدملا

 اهب داج ةزيم ةروص ى ادب دق ديدجلا ماظنلا

 اديدج اًئيع ناك مقاولا ىف هناف روطاريمالا

 ءاضعأ ناك نيذلا نيرسوملا قتاع ىلع ىقلأ

 ناكو مهنيب نم نوراتخي ىروسشلا سلاجم
 دقو . ةيريدم ةمصاع لك ىف ةئاملا غلبي مهددع

 سلاجملا هذه نم سلجم لك ىلا تلقتتا
 ةيريدملا ىف ةيلاملا نوكشلا نع ةيلوئسملا

 ريدمو ةمصاعلا ماكح نامضو نييعتو اهعمجأب

 بئارشلا ةابجو ةيريدملا ف ىسيئرلا فرصملا
 ةموكحلا لخد ىبقارمو ةيريدملا ءاحنأ لك ىف

 اممو « (4«همره:0) ىضارألا عاونأ ةفاك نم

 تدغ ةيلوئسملا نا ةظحالملاب ردحب

 ماكح نم مكاح لك ناك دقف ةيعامج ةيلوئسم
 ىروسفلا سلجم ىف وضع لكو. ةمصاعلا

 هئالمز ريصقتو ىصخشلا هريصقت نعال وئسم

 ىروسشلا سلجم ناك دقو . ءاوس ءاوس

 ةمصاع ىف ةرادالا ىلع ماعلا فارشالا ىلوتن

 اوناك ةمصلاعلا ماكح نا نيح ىف ةيريدملا

 لك صاصتخا ةرئادف لخدي ام ذيفنتب نوموقي
 نكمي ال هنا ةدعاقلا تحبصأ دقو . مهنم

 مكحلا بصانم نم بصنم ىلوت نم للحتلا
 لزانتب الا ىروشلا سلجم ةيوضع وأ ىلحملا

 ىذلا صخشلل هكلمي ام ىثلث نع حسترملا
 . هناكم لحيل هحشر

 كئشنأ امدنع هنأ نيخروأملا ضعب حجريو

 نيذلا كئلوأ اهيف ءاضعأ نيع ىوشلا سلاجم
 مكحلا بصانم ىلوتل مهحيشرت قبسي مل
 نيبتب هنا نيح ىف تايريدملا مصاوع ىف ىلحملا

 ىداليملا ثلاثلا نرقلا فصتنم نم ةيدرب نم
 باصنلا ثيح نم قراف ىأ كانه نكي مل هنا

 ىلحملا مكحلا بصانم باحصأ نيب ىلاملا

 اذه نكل . نييداعلا ىروشلا سلجم ءاضعأو

 سلاوم ءاضشتا دنع هنأ امتح معبنتتسي ال

 نيذلا كئلوأ اهيف ءاضعأ نيعب مل ىروشلا

 . ىلحملا مكحلا بصانمل لبق نم اوحشري مل
 قراوق ىأ كانه تناك اذا لاح لك ىلعو

 ةءاهن تفاو ام هناق رمألا ةيادب ىف نيّشرفلا نيد

 دق قراوفلا هذه تناك ىتح ثلاثلا نرقلا

 ىلحم مكاح ةملك نأ دح ىلا امامت تلاز

 سلجم وضع ةشلك فدارت تحبصأ (هءءطمد)

 ىروشلا

 ىلا ىروشلا سلاحم ءاشنا ىدأ دقو

 اميمهأ ناك ةديدج ةيرادا بصاتم ءاشنا

 (طمسأءنخعو)

 ناكو ©« (مموممنو) سلحجملا سيئر بصتم

 نيمأ بصنمو ؛ هتارارق ذفنيو سلجملا سأري
 تبصخمو ؛ وو ممصم عمق مهمفصط موز ةندملا

 قلعت اميف سلحملا راشتسم ناكو دزه ل05

 « ةهعتنت» بصنمو ء ةيروتسدلا نوئشلاب

 بصنمو ؛ ةيلاملا ةئيدملا نوئشب صتخي ناكو
 . (مانطمويدنعومو) ةنيدملا ىف ةط ريشلا سيئر

 ةديدجلا ةيرادالا تاليدعتلا تئمضت دقو

 ءابحا كلذ عبتو 4 ميلاقأ ىلا ةبريدملا ميسقت
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 ناكو « ميلقالا مكاح ةفيظو

 ةقوكحلا لخد ىلع نابقارم ميلقا لكل نيعب
 ىضارألا عاونأ ةفاك نم

 . (ممهطمءعو) بُئارضلا ةابج نم ددعو
 ىلع تلخدأ ىتلا تاليدعتلا مهأ ناكو

 (همهععط)

 زأمغعممموطء0(  «<

 ٠ ةيرقلا مكاح ةفيظو ءايحا ىرقلا ةرادا

 ىلع ايجيردت ءاضقلاو © (عطوصهعءط)

 دقف « ةيرسقلا بتاكو خويسشلا صاصتخا

 ىرقلا ماكح ىلا ةرادالا نوئش تدنسأ

 امهنا ودبب « ةيرق لك ىف نينثا ةداع اوناكو
 . دحاو ماع ةدمل بصنملا اذه نايلوتي اناك

 نمو. مهءافلخ نوحشري ةيرقلا ماكح ناكو
 مهنكل « نيفظوم نم ةرادالا مهيلا جاتحت

 دئاق ةققفاوم لبق مهماهم نولوتي ال اوناك

 : مهرايتخا ىلع مسقلا مكاحو ةيريدملا

 اهلخدأ ىتلا تاليدعتلا نأ ىف كش الو
 فارتعا ةرادالا ماظن ىلع سورقس سويمتيس

 اضيأ كش الو « ميدقلا ماظنلا قافخاب حيرص

 نم اردق ىلاهألا حنم ءارو نم غبي مل هنأ ىف

 دالبللا ةلاح شاعنا الا ىلحملا لالقتسالا

 روطاريمالا ىطعت ةليسو داجياو. ةيداصتقالا
 نكل « ٍبئارضلا ىلع لوصحلل ربكأ انامض

 ىتلا ةينامورلا قوقحلا الو تاليدعتلا هذه ال

 شاعنا ىف تحلفأ دالبلا ناكسل الكرك اهحنم

 نم ريست تذخأ لب « ةيداصتقالا ةلاحلا

 روطاربمالا زسفح امم اوسأ ىلا ءىيس

 نم ةرادالا ميظنت ةداعا ىلا سونايدلقد

 . اهالعأ ىلا اهلفسأ

 باصأ اميف ىماسألا ببسلا نأ ءارم الو

 نامورلا ْنأ ىلا مجري روهدتو رقف نم دالبلا

 ىتلا مظنلا ةفاك ءارو نم اوفدهتس مل

 ىتلا تاليدعتلا ةفاكو رصم عكحل اهوعضو

 دالبلا لالغتسا الا مظنلا كلت ىلع اهولخدأ

 ىلع لوصحلا نابضو دح ىصقأ ىلا

 نود تامازتلالا فلتخم نم اهيلع هوضرف ام

 سيلو . هتيهافرو بعشلا حلاوص ىلا رظن
 نوديري اوناك نامورلا نأ ىلا كلذ درم
 ق مهينافت نأ ىلا هدرم امناو رصمب ليكنتلا:

 مهامعأ امور ىلع تاريخلاب رصم ضيفت نأ

 اوناك مهنا ولو . رصم حئاوص ةاعارم نع

 رثؤيس رصم راقفا نا اوردقل رظنلا ىديعب

 نكل رصم نم امور هينجت اميف الجآ وأ الجاع
 ماكحلا قتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملا ةعبت ءازا

 ىف الا مهنم لك ركفي مل مهمكح ةدم رصقو
 ىدمب نمو » هل اراعش ذختا هنأكو هموب

 0 . ©« نافوطلا

 : ةطرشلا  ه

 ىف رمألا لوأ ةملاطبلا رثأ نامورلا ىفتقا

 سارحب دالبلا ءاحنأ ىف ماظنلاو نمألا ظفح

 سسأ ىلع نيمظنمو نيحلسم :
 ىقب ماظنلا اذه نأ ىلا نئارقلا ريشتو . ةيبرح

 ودس نكل . ىناثلا نرقلا ىتح اتلدلا ىف اعبتم

 ماظنلا اذهب اولدبتسا نأ اوثبلي مل نامورلا نأ

 نمألا ظفح ةعبن هاضتقمب تيقلآ اجودزم اماظن

 نم نونيعب اوناك نييندم ةطرش ىلع ماظنلاو

 شيحلا ىلع كلذكو ةقطنم لك ىلاهأ

 (مطجاةلتعست)
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 نويندملا ةطرشلا لاسجر ناكو . ىئامورلا“

 ةلظفح وأ ارمخ وأ اسارح ماع هجوب نوعدي

 قلطت تناك ام اريثك نكل « (ماراهطعو) نمألا
 نيعم لمع مهيلا طاني نيذلا ىلع ةصاخ باقلأ

 باسملالا تاحاس ىف نمألا ظفح لثم
 مهنا ريغ « ةيوارحصلا قرطلا وأ نوجسلا وأ

 ميلاقألا ىف ةمدخلل نوراتخي اعيمج اوناك
 مهتمدخ ةدم نأ حجريو اهف نوشيعي ىتلا

 نأ مهيلع نيعتي ناكو . ادحاو اماع تناك

 اومدقي نأو ةهازنو ةنامأب ةمدخلل انيمد اودي

 . مهتمهم مهئادأ نسحل نينماض ةموكحلل

 ةنيدملا اهساسأ تادحو نومسقني اوناكو

 ةساير تحت ةنيدملا ىف اوناكو . ةيرقلا وأ

 اوناك مهناف ةيرقلا ىف امأ « ةرشابم دئاقلا

 (ةمءطعموه405) ىعدي صاخ فظوم ةسابر تحت

 ىئاضق صاصتخا فظوملا اذهل نكي ملو

 نيمسصاختملا نيب لخادتي ناك هنأ مغو

 هيلا نوأجلي اوناك نيمصاختملا ناو مهتحلاصم

 ضبقلا ءاقلاب فلكت ناكو . مهتاعزانم ضفل

 نم اهاقلتي رماوأ ىلع ءانب نيمرجلملا ىلع
 ذيفنت فلكي ناك امك + ةصتخملا تاطلسلا

 . ةموكحلا رماوأ

 ى ىروشلا سلاجم ءاشنا بحص دقو
 ىف ةطرشلل ةوق ميظنت تابريدملا مصاوع

 ةوق نع ةلقتسم تناك ةيريدم لك ةمصاع
 كلاثلا نرقلا ىف رهظ دقف ةيريدملا ىف ةطرشلا

 ةيريدم لك ةمصاع ىف ةطرششلا لاجر سار ىلع

 رمتسا امئيب (دزنطعمو:مد:عئوو) ىعدب فظوم

 فظوملا ةرما تحت ةيرق لك ىف ةطرشلا لاجر

 سيلو . (همطعممل06) هركذ اني رم ىذلا

 ةمسصاع ةطرش سيئر نأ ىلع ليلد كانه

 ىروسشلا سلجم لبق نم نيعب ناك ةيريدملا

 نا نظلا بلغأو . هتاهيجونل عسضخي وأ
 ىلع ايئاد نميهت تناك ةينامورلا ةموكحلا

 كلذ ىف امب دالبلا ءاحنأ ةفاك ىف ةطرشلا لاجر

 . ةيقيرغالا ندملا نم اهريغو ةيردنكسالا

 ظفحل صصخد ىنامورلا شيحلا ناكو

 اهنا ودبي دونجلا نم ةليلق ةئف ماظنلاو نمألا

 فو . نييندملا ةطرشلا نم ارثأ لمفأ تناك

 دونجلا ءالؤه نم ةئف لك تناك لاوحألا بلغأ

 تناك (عمصب#مو) طباض فص ةدايق تحت

 هنم ردصت تناك امك ىواكشلا هيلا مدقت

 ريشتو . نيمهتملا ىلع ضبقلا ءاقلال رماوألا
 ردصي ناك نايحألا ضعب ىف هنأ ىلا نئارقلا

 . تاميلعتلا نم هل ىءارتب ام ةيرقلا ةطرش ىلا

 ىف 2

 ١ : ىنامورلا شيجلا - "5

 ةيماح تناك رصم سطعتغأ حتف امدنع

 ةينامور قرف ثالث نم فلأتت ةينامورلا رصم

 ةاشملا نم ةدعاسم بئاتك عستو « («عنهدعم)

 ناسرفلا نم لئاصف ثالثو « (مطم#عو)

 ق ةيحيتارتسالا زكارملا ىلع تعزو (همهم)

 اهئاجرأ ىف ماظنلاو ةنيكسلا رشنل دالبلا
 . ةيجراخلا تاءادتعالا نم اهتءامح نامضلو

 قرفلا ىدحا سيلويوقيت ىف تعضوف
 بعرلا ءاقلال ةدعاسم بئاتك ثالثو ةينامورلا
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 مهليمي اورهتشا نيذلا نيبردنكسالا بولق ىف
 ةيئامور ةقرف تعضوو ؛ ةروثلاو بغشلا ىلا

 ىرحبلا هجولا ىلع ةرطيسلل نوليباب ىف ىرخأ
 ةقطنم ىف تعضو ةثلاثلا ةقرفلا نا حجريو

 دن ةفطولا تارؤتلا دهم تناك ىتلا ةبلا

 دنع ةدعاسم بئاتك ثالث تعضوو « ةملاطبلا

 تعزوو ةيبونجلا دودحلا نع عافدلل ناوسأ

 ثالشلاو ةيقابلا ةدعاسملا بئاتكلا ثالثلا

 ةيامحل دالبلا ءاحنأ فلتخم ىف لئاصفلا

 ةيوارحصلا قرطلا نيمأتو ةيقرشلا دودحلا

 نا نيبت ام ناعرس نكل . مجانملا ةسارحو

 اميس الو ةجاحلا ىلع ديزت تناك تاوقلا هذه

 دودصحلا ةمالس ىلا نامورلا نانئمطا دعب

 ىدحا بحسب سويربيت رمآف ةيبونجلا

 . ثالثلا ةيامورلا قرفلا
 ىلع رطخأ تناك ةيردنكسالا نا ثادحألا

 لقنب سويدوالك رمأ ةبيط ةقطنم نم نامورلا
 طفق دنع لزنت تناك ىتلا ةينامورلا ةيماحلا

 . سيلويوقين ركسعم ىلا ةبيط وأ

 قاتقؤم تدشح نوري دمع ىو

 ىف مايقلل ىرخآ ةينامور قرف ةيردنكسالا
 اذصه ناك ىتلا ةلمحلاب نيثحابلا ىأر

 ةكلمم دض اههيجوت مزتعي روطاربمالا
 عالدنا اهب مايقلا نود لاح نكل موسكا

 كلت مادختسا ىعدتسا امم ايادوح ىف ةروثلا

 تلخدأ ناجارت دهع ىفو . اهدامخا ىف قرفلا

 ناك ةيبرحلا رصم مظن ىلع تارييغت ةدع

 دنع لينلا ءىطاش ىلع ةديدج ةعلق ءانب اهمهأ

 ناجارت ةقرف ) ةديدج ةقرف ةفاضاو نوليباب
 قرشلا ىف ةمدخال تدشح اهنآ حجري ( ةيناثلا

 ىتح اهرداغت مل اهنكل رصم ىف اتقؤم تلزنأو

 . بونادلا برح ىف كارتشالا تبحس

 ٠١5 ) سوبي سونينوطنأ دهع تأب ملو

 ف ةينامورلا قرفلا ددع ناك ىتح ( 141
 ودب نكل ةدحاو ةقرف ىلا صفتأ دق رصم

 ةدعاسملا بئاتكلا ددع نا ىرخأ ةيحان نم

 هنا قئاثولا نم نيبتيو . ديز دق لئاصفلاو

 دينجتلا ىلا دارطاب نامورلا هجتا مايألا رم ىلع
 فوفص ىف واخت ىتلا نكامألا ءلمل ايلحم
 كلذ ىنعم سيلو. رصم ىف ةينامورلا ةيماحلا

 امناو كلذ ىف نيبرصملا ىلع اودمتعا مهنا

 مصاوعو ةيقيرغالا ندملا ىنطاوم ىلع حجرألا

 . تايريدملا

 لوطسسأ اتلدلا ءىطاش سرحب ناكو

 نأ حجري (كمدوأك ةسونكام قاعي مهفعمق)

 هل دري ال ناك ناو هأشنأ ىذلا وه سطسغأ

 تناكو . نورين رصع لبق انرداصم ىف ركذ

 دالبلا نع عافدلا لوطسألا اذهل ىلوألا ةمهملا

 ىلا ةيردنكسالا نم لوقنملا حمقلا ةسارحو

 هنا نايرداه رصع ذنم عمسن اننكل « ايلاطيا

 ى ىئاملا لقتلا ةسارحب كلذك موقي ناك

 . دالبلا لخاد
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 ثياينلصفلا
 ةينيدلا ةسابسلا

 فورظلا ىف اوبأد دق نامورلا ناك الل

 ىنيدلا حماستلا ةسايس عابتا ىلغ ةيداعلا

 ضراعت مل كلذ ماد ام مهاياعر عم

 ايسشمت مهناف « مهيلع مهترطيسب ظافتحالاو

 تادقتعملا ىف اولخدتي مل ةسايسلا هذه عم

 نم اوناكأ ءاوس رصم ىف مهاياعرل ةينيدلا

 بجع الف . دوميلا مأ قيرغالا مآ نيبرصملا
 رصاعلا هذه نم رصنع لك رمتسا نا نذا

 ىلع لدأ الو . ةبيدقلا هتايد رئاعش ةماقا ىف

 مهتهلآل مهمالو ىلع اوقب نييرصملا بلغ نأ
 ةيحيسملل لئاوألا باطقألا نا نم ةميدقلا

 لب؛ ثاويحلا ةدابع دض ةعذال تالمح اوهجو

 فارتعاو رصم ىف ةيحيسملا راشنتا دعب هنا

 لذي داليملل عبارلا نرقلا ىف ايمسر اهب ةلودلا

 ةينثولا ىلع ءاضقلل ةريبك ادوهج نويحيسملا

 ىقترا امدنع هنا كلذ ىلع مهدعاسو رصم ىف

 ( موو | ميو ) سويسودويث روطاربمالا

 ءاحنأ عيمج ىف ارسق ةيحيسملا ضرف شرعلا

 ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ةيردتكك سالا ىف ةداوه نود روطاربمالا

 ىف نابهرلا بهذ ثيح ىرحبلا هجولاو
 لاجر مهئارو نمو ىدم دعبأ ىلا هذيفنت

 رارق كمت دقو .

 ىفقي رارقلا ناك ذا « مهرزأ نودش ةرادالا

 مدقت نيبارقلا تناك ىتلا دباعملا لك قالغاب
 رارقلا كلذ نم اودمتسا نابهرلا نكل « اهيف

 ىلبقلا هجولا ىف اما . دباعملا اومدهيل ةطلسلا

 ثيحب ةوقلا نم نكت مل ةموكحلا ةطلس ناف

 ءاش اذا ىتح « رارقلا كلذ ذيفنت عيطتست
 ق مهبلغأ ناكو « هذ يفتت ةرادالا لاجر

 نييرادا وأ نيسمحتم ريغ نييحيسم عقاولا

 نيد ضرف ةسمكحلا نم اوربي مل نيرصبتم
 كلذ عمو . هتيغر نود بعشلا ىلع نيعم

 دباعملا ناردج ىلع مويلا ىتح ىرن انلزام

 ةهلآلا روص وحمل تلذب ىتلا تالواحملا راثآ

 ضهني كلذ لك نا ىف لادج الو . ةيبدقلا

 نييرصملا نم اريبك ابتاج نا ىلع اليلد
 ىنامورلا رصعلا ىف اليوط ادمأ اوكسسمتسا

 لابلا نع بيغي الا بجيو . ةييدقلا مهتدابعب

 اريبك ابناج امئاد نولي مهو فيرلا لهآ نا
 لهأ نم ةظفاحم .رثكأ رصم ىف ناكسلا نم

 بادهأب اكسمت مهنم رثكأ كلذكو ندملا

 . نيدلا

 اضيأ رصم قيرغا نم ريثك ظفتحا دقو

 ىلا ردابت الآ بحبو . ةميدقلا مهتدابعب

 ب ومو



 . مهندم ىلع اروصقم ناك كلذ نا نهذلا

 ناك كلذ نا ودبي لب بسحف ةيقشرغالا

 .ةيراضح زكارم مهل تدجو اهثيح اضيأ مهنآش
 مهنا ىلا ريسشت نئارقلاف . ندملا كلت جراخ
 ىف ال ةييدقلا مهتدابع رئاعش نوميقي اوناك

 سيميلوطبو سيطارقتو ةيردنكسالا
 مويفلا ىف اضيأ لب بسحف سيلويؤونيطناو

 سوخنير يسكو أو (نين ومشألا) سيل ويوم رهو
 قيرغا ددع نا ىف لادج ال نكل . ( ةسنهبلا )

 ةميدقلا مهتهلال مهثالو ىلع اوقب نيذلا رصم
 نا انب رم دقق . نمزلا رم ىلع صقانت دق
 رصع لاوطو سوتودوريه دهع ذنم قيرغالا

 ةهلآلاب ةيرصملا ةهلآلا نوهّبشي اوناك ةملاطبلا

 ةيرصملا ةهلآلا اودبع ام اريثك مهناو ةيقرغالا
 ” ءالزن مهرابتعاب ةيقيرغالا مهتهلآ بناج ىلا
 . ةهلآلا كلت ةيامحب عتمتت تناك ىتلا دالبلا

 قيرغالا حبصأ املك هنا روصنت نأ عيطتسنو

 لوطل ةسجينت ةيرصملا ةهلآلاب ةفلأ رثكآ

 وأ اهيلهأب طالتخالاو دالبلا ىف مهرارقتسا

 ةملآلا هذه ىلا مهبرفت رثك مهعم جوازتلا

 ةيقيرغالا راكفألا ضعب برست كلذ عبتو
 اهسرامي ناك ىتلا ةيرصملا بهاذملا ضعب ىلا

 نم ناك اذاو . نوقرغأتملا نويرصملاو قيرغالا

 ةيقيرغالا ندملا قيرغا نا ماع هجوب رئاجلا

 ىلا دبعتلا مهفدصي مل تايريدملا مصاوعو

 ةيقيرغالا مهتهلآ ىلا دبعتلا نع ةيرصملا :ةهلآلا
 ىف نيرشتتملا قيرغالا ةماع نا هيف كش ال امف

 ىلا برقأ جييردتلاب اوحبصأ دالبلا ءاجرأ

 , تقو ضقني ملو قيرغالا ىلا منم نييرصملا

 نميف ةيرصملا ةمألا مهبعوتست نأ لبق ليوط

 صقت' مث نمو . روصعلا رم ىلع مهتبعوتسا
 نيذلا ددعل اعبن ةيقيرغالا ةنايدلا عابتأ ددع

 ددعل اعيث اضيأ لاحلا ةعيبطبو اورصمت

 . ةيحيسملا اوقنتعا نيذلا

 نوئشلا ىف نوف دوميلا ناك املو

 ءاوس َرصم ناكس ةفاك نع لزعمب ةينيدلا

 نم مآ قير الا نم مأ نييرصملا نم اوناكأ

 مهتدابع نوعباتت اورمتسا مهناف «نامورلا

 ىأب مهتادقتعم وأ مهسوقط رثاتت نأ نود

 بلغأ ىف مهعيب ترشتتا دقو . ةيسنجأ تاريثأت

 ىف ريبكلا مهدبعم رمتساو ىربكلا رصم ندم
 رمأ نأ ىلا هطاسشن رشابب سيلوبوتتويل
 ريمدت دعب هقالغاب 7+“ ماع ىف سونايسايسق
 ىلع دوهيلا ةروث باقعأ ىف اهديعمو ميلشروأ

 ريبكلا دبعملا ذوفن لقتني ال ىكل كلذو ءامور

 ديعم ىلا هلاوز دعب نيطسسلف ىف
 روصطتلا رصم تدهش دقو . سيلويونتويل
 ةيدوهيلا راكفألا ىلع ارلطع ىذلا ديحولا

 كاسنلا نم ةفئاط نيوكت ىف لثمتي ناكو

 طويرم ةريحب نم برقلاب ةعبب اهسفنل تأشنأ
 فشقتلا نم ةةايح سرامت تذخأ ثيح

 سردلا ىلا .ايندلا رومأ نع ةفرصنم دهزلاو

 ىلع ءاسنلاو لاجرلل حمسي ناكو . لمأتلاو

 ناكو « ةفئاطلا هذه ىف جامدنإلاب ءاوسلا

 ةمئاطلا ءاضعأ نم وضع لكل صصخي
 ةتس ةدمل اديحو اهيف ىوزني ةريغص ةعموص

 دمام يح



 ىف هناوخا عم ءاقتلالل اهنم جرخي الو مايأ

 عوبسأ لك نم تبسلا موي ى الا ةبعببلا
 لك ماقثي ناك ىذلا لفحلا موي ىف كلذكو
 ةايح نم نوللا اذه نكي ملو . اموي نيسمخ

 ةيآو . لبق نم رصم ىف فورعم ريغ كسدتلا
 قئاثولا انئدحت نيذلا كاسنلا كئلوأ كلذ

 مويباريس ىف ةدابعلل نوعطقني اوناك مهنأب
 نيثحابلا ضعب دقتعيو . ةملاطبلا دهع ىف فنم
 نم اولقت نيذلا مه نييذوبلا نيرشبملا نا
 ضعبلا نكل . كسنتللا ةركف رصم ىلا دنهلا

 نأب نوملسي اوناك ناو نيثحابلا نم رخآلا
 رصم ىلع نودفي اوناك نيرشبملا كئلوأ لثم
 ناك سيياريس بهذم نأبو ةملاطبلا دهع ىف
 مهنا الا « راكفألا نم بيجع جيزم نم فلأتي
 نونو نأ :اووودنق نأ ويكمل ند د ودخي
 دق مهتتايدل مهيصعت ةدسش عم دوهيلا

 «ةيبنجأ ةنايد نم تاداع ىأ اوسبنقا

 ىتلا ىه رصم ةعيبط نوكت نأ نوحجريو
 ىف ءارحصلاف « كسنتلا ةداعب دوهيلل تحوأ

 ديري صخش ىأ نم برقلا ةديدسش رصم
 ةحيياخا يب ذاع ذا رجس و« ماعلا لارا

 نمو « اهفصو نم اريثك لهسأ اهب ساسحالا
 اولغش نيذلا ةدئفأ ىوهتست نأ ريسيلا

 رمأ نم نكي امهمو . نيدلا رومأ ىف قمعتلاب
 نيلَس كلذ دعب ثدح دق هسن روطتلا ناف

 ةداع مهنيب ترشتناف رصم ىف نييحيسملا نيب

 تلقتتا ىتلا ةداعلا ىهو ؛ ةريدألا ىف كسنتلا

 اهراتي و انور اهاسستا# لك ىلا ضم وت

 ةيرصملا ةيحيسملا اهتدسأ ةمدخ مهأ ضعبلا

 _ ٠ ةيبروألا ةيحيسملا
 مهتادقتعمي نييرصملا كاسمتسا ءازاو

 ىكل نامورلا ةرطابألا نا ىرن ةينيدلا
 رسشظن ف ةيعرش ةغبصب مهزكرم اوغبصي
 اوذختاف لبق نم ةملاطيلا وذح اوذح نيبرصملا

 ىنامورلا رصم مكاح نا لب . ةنعارفلا ةفص

 لينلا بكري الف « ةنعارفلاب هبشتب ناك اضيأ

 غولب دنع نيبارقلا مدقيو « ناضيفلا تقو
 ى نوعرف رود لثميو هعافترا ىصقأ لينلا

 ةرطابألا ديشو . رهاظملا ىتش نمكلذ ريغ
 ىنابم ىلا اوفاضأ وأ ةيرصملا ةهاآلل دياعملا

 اهتفرخز وأ اهينابم اولمكأ وأ ةمئاقلا دباعملا

 ةيمسرلا بصنلا ىلعو اهناردج ىلع اوروصو
 . مهعاضوأو ةنعارفلا قود

 نورظني رمألا ءىداب ىف نامورلا ناك دقو

 راقتحا ةرظن ةينيدلا نييرصملا تادقتعم ىلا

 نوعلطتي اوذخأ نأ اوثبلي مل مهنكل ءاردزاو

 رارسألا كلت مهتوهتساق اهرارسأ فرعت ىلا

 ةازغلا متع امو . ريطاسأ نم اهب نرتقي امو

 ةهلآلا كلت ناطلسل اوعضخ نأ نوحتافلا

 ى مهرمأ ىلع نيبولغملا مهاياعر اوكراشو
 اوماقأ لب امهيلا نيبارقلا ميدقتو اهتدابع

 امور ىف ىتح اهضعبل دبامعملاو ليثامتلا
 ريغتلا ىلع لدي ام غلبأ لعلو . اهتاذ ةميظعلا

 ثيح نم نامورلا ىلع أرط ىذلا ىركفلا
 سطسغأ نأ تحبلا ةيرصملا ةهلالل مهريدقت

 « سيبا سدقملا لجعلا ىري نأ ريكتساو ىبأ

 بما د



 ملو هسركتب لافتحالا دهش سوتيت نكل

 «نييرصملا ةهلآل همارتحا راهظأ ىف اعسو رخدي

 سملن ةديدج ةسايس ساسأ كلذب. عضوف
 ىف ةيلحملا ةملآلا ريوصت ءدب ىف اهرثأ

 رصع ْذنم ةيردنكسالا دوقت ىلع تايريدملا

 هيبشت ىف كلذكو (45 - .1) سوتنايتيمود

 . روحتاح ةهلآلاب ناجارت ةجوز

 مهمادقأ تأطو ْدنم نامورلا ناك اذاو

 ةينيدلا نيرصملا تادقتعل اوضرعتي مل رصم

 لمف امك « اوصرح هسفت تقولا ىف مهناف

 ىلع لبحلا اوكرتي الأ ىلع « لئاوألا ةملاطبلا

 ىكل نييرصملا نيدلا لاجرل براقفغلا

 « دالبلا ىف ةروثلا حور رشنل ةادا اوحبصي ال

 كلذلو . رخاوألا ةملاطبلا دهع ىف ثدح امك

 نم ابتاج دياعملا نامرحب سطسغأ ىفق
 ىلا رخآ بناج ةرادا دانساو اهيضارأ

 نم ءزج ةعارزب ةنهكلل حمس هنكل ةموكحلا
 الضفو . دباعملا تاجاح ريفوتل ىضارألا هذه

 فارشا تحت دباعملا ةرادا تعضو كلذ نع

 ىنامورلا ماعلا مكاحلا نا حجريو ةموكحلا

 ىتح فارثالا اذه ىلوت ناك ىذلا وه

 نم كلذ حبصأ امدنع نايرداه رصع

 ىعدي ناك ريبك ىنامور فظوم صاصتخا
 بقل لمحبو + (:410100هم) سوجولويديا

 . « اهعمجأب رصمو ةيردنكسالا ةنهك ريبك »
 فرشي فظوملا اذه ناك فيك قئاثولا انيرتو
 نقف قياعملا ىف رحب م نك ىلع اًميقد افارشا
 فئاظولا بيترت هتاميلعتل مضخي ناك

 مهماهم ةنهكلا ةرشابمو اهيلوتو ةيتونهكلا
 ثعس ناكو 7 امودتري ىتلا سبالملا لب

 اهترادا نوئش اوثحبيل دياعملا ىلا هيشتفمب

 هرماوأ نوصعي نيذلا ىلع ضبقللاب رمأيو
 ىلوتي ناكو . ةيردنكسالا ىلا مهلاسرابو

 نم ةعامج دبامملا ىف ةيلعفلا ةرادالا

 ةسنهكلا نيب نم ايونس نوراتخي خويسشلا
 لهتسم ىف ىروشلا سلاجم تتشنأ امدنعو

 دياعملا نوئش ىلع فارشالا ل1 ثلاثلا نرقلا

 مهنيعت سلاجملا تناك نيفظوم ىلا ةيلاملا

 . عهلامعأ بقارتو

 رمأ نم هانفرع ام نا ةظحالملاب ردحب اممو

 مهنا ىنعي ال ةيرصملا ةهلآلا لايح نامورلا
 اولخدا دقف « ةيلصالا متهلآ ةدابع نع اوفرصنا

 قيرغالا لخدأ امك رصم ىف ةهلآلا هذه ةدابع

 ذخأ دقو . ةيقيرغالا متهلآ ةدابع لبق نم

 اونرقف كولملا هيلأت قيرغالا نع اضيأ نامورلا
 سوبزب سطسغأ لشم -- ةهلآلاب ةرطابألا
 نومياداثجاب نوريئو (8!ءانطءمفانك)س وب رثويلا

 دياعملا اوديشو - (88852020ةءضم»)

 ةدايع ىلع ةعطاق ةلدأ ىلا رقتفت انئكلةرطابألل

 . مهتايح ءانثأ ىف مهل دباعملا ءاشناو ةرطابآلا

 ىلع اوضرفي مل نامورلا ناف لاح لك ىلعو
 مادطصالا ةيشخ تادابعلا هذه نييرصملا

 نامورلا ناك ام وهو ىموقلا روعشلاب

 نامورلا ذخأ دقو . هئاقتال مهدهج نولذب

 ةيردنكسالا ثولاث ةدابع قيرغالا نع كلذك

 طارقوب راحو سيزباو سيباريس - سدقملا

 مر



 اهيلع تغبسأ ىتلا ةيرصملا ةهلآلا ةدابعو
 . ةيقرغا ءامسأ

 مهتسايس اوماقأ نامورلا نا انفرع دقل

 مهناو ىنيدلا حماستلا ساسأ ىلع ةينيدلا
 ةيرح دوميلاو قيرغالاو نييرصملل اوحابأ
 ناك امف . ةسيدقلا مهتادابعب ظافتحالا

 ىف رشتنت تذخأ امدنع ةيحيسملا نم مهفقوم

 راشتتا ءدب نع ةفيفط انتامولعم نا : رصم

 نيثحابلا نكل رصم ىف ديدجلا نيدلا
 سيدقلا نأب ةلئاقلا ةصقلا لوبق ىلا نوليمي ال

 ةيردنكسالا ةسينك سسأ ىذلا وه سقرم
 نم رصم برق نا نودقتعب اوناك ناو

 برست ىتلا دالبلا ةعيلط ىف اهلعج نيطسلف
 لوألا نرقلا لالخ ىف ديدجلا نيدلا اهيلا

 ى انيس الو كانه ةيفخ رشتنب ذخأو

 ددع حبصأو « ىرحبلا هجولاو ةيردنكسالا
 ةفقاسأ بيصنتت اييفاك نييحيسملا

 ةيحيسملا ناوعأ دادزا دقو . ةيردنكسالل

 بصُت املنع ةصاخو ىناثلا نرقلا ىف

 )١8١٠ سودوموك دهع رخآ ىف سوبرتمبد

 تمن هدب ىلعو ةيردنكسالل افقسأ ( - +١4

 .ةيحيسملا راشتتال اعبت نيريثك سسق ةماسر
 اميف رثأ ىأ كرتت مل ةيحيسملا ناف كلذ عمو
 . لوألا نرقلا تايدرب نم نآلا ىتح هيلع رثع

 الا يناثلا نرقلا تايدرب نم دمتسن الو

 ناو ةيحيسملا ريثأت ىدم نع ةفيفط تامولعم

 رصم ىف تلغوت ةيحيسملا نأ اهنم نيبنت انك
 . ايلعلا رصمو ىطسولا

 ةراثا ىلا ةيحيسملا راسشتتا ىدأ دقو

 داهطضا ىلع اولمع مث نمو نامورلا فواخم

 ارطخ ارصنع مهرابتعاب اهراصنأو اهتاعد
 ةماقا ىف مهتكراشم مدعل ةلودلا ةمالس ددهتي

 اوناك دققف « ةيمسرلا ةنايدلا رئااش

 نودبعي الو ةرطابألا ليئامت نوسدّقي ال
 امور 2 الو روطاربمالل « سراحلا حورلا »
 نييحيسملا داهطضا ءدب ناك دقو . « ةهلؤملا

 مكح لالخ ىف امظتتم اداهطضا رصم ف

 غلبو ( 511 - +1٠9 ) سورقس سويمتيس
 ل ؟84) سونايدلقد رصع رخاوأ ىف هدشأ

 ارثآ تاداهطضالا هذه تكرتو . م

 ةيرصملا ةسينكلا نا دح ىلا سوفنلا ىف اقيمع

 اهخيرأتل لمعتست نورق ةعضب ترمتسا
 مىكح نم ءادتبا « ءادهلشلا رصع »

 ةفلتخملا داهطضالا لئاسو نكل . سونايدلقد

 ىتح ديدجلا نيدلا راشتتا ليبس ىف فقت مل
 لوألا نيطتطسق رصع ىف ةبلفلا هل تمت

 ةلودلا تقرتعا امدنع ( مسي - مجمع )

 . ةيحيسملاب ايمسر
 ىناثلا نينرقلا ىف هنا ركذلاب ردجي اممو

 ىف ريبك رودب ةيردتكسالا تماق ثلاثلاو

 ةيتثولا ىف راكفألا ىمسأ نيب برقتلا

 ىلاف . ةيحيسملا نم تقثبنا ىتلا راكفألاو

 ترمتسا ىتلا ةييدقلا « ةعماحلا » بناج

 ةسردملا تطشن ةينثولا اهتاسارد عبانت

 سونئياتني اهسسأ ىتلا ىريكلا ةيحيسملا
 ملعت ناميالا لوصأ تناكو « (طودنهعهننو)

 . باوجلاو لاؤؤسلا قيرط نع اهيف

 دج موك



 ار اللا
 ةيداصتقالا ةسايسلا

 ١ - ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا :

 ىلا ةحلم ةجاح ىف نامورلا ناك امل

 رادقم ناكو ةلئاطلا رصم دراومب عافتتالا

 رصم ةورث رادقم ىلع فقوتي اهنم هنونحب ام

 تروهدت دق ةيداصتقالا رصم لاوحأ تناكو

 مهفعض ءارج نم رخاوألا ةلاطبلا دهع ىف

 تاروثلا راثآ نم دالبلا هتتاع امو مهلذاختو

 تاوزغلاو ةيرسألا تاماسقتالاو ةيموقلا
 ىلا مهتيانع نامورلا هجو دقف « ةيبنجألا

 ضوهنلا ىلاو ةميزن ةيوق ةموكح ةماقا
 . ةيداصتقالا دالبلا قفارمب

 وفيصحو سطسغأ ىنع ةعارزلا ىفف

 نسحو لينلا هايم طبضب هئافلخ نم ىأرلا

 عرتلا ىرك نم كلذ هبلطتي امو اهفيرصت
 ىلع ةظفاحملاو ةديدج عر ءاشناو ةميدقلا

 هنأب انثدحي نوبارتسا نا بجع الف روسجلا
 بوم عافترانيعتي ناك ىئامورلا حتتفلا لبق

 لوصحم جانتال اعارذ ١4 ىلا لينلا هايم

 ىنامث هايلا بوسنم غولب نا نيح فى ريفو
 دعب اما . ةعاجم ثودح ىلا ىدوي ناك عرذأ

 بوسنم عافترا حبصأ دقف ىنامورلا حتتفلا

 جاتال ايفاك اعارذ رششع ىنثا ىلا هايملا

 ناف كلذ نع الضفو ادج رفاو لوصحم

 ىتح ةقفئاسض ىأ نم وكشت ال تناك دالبلا

 نم رثكأ غلبي ال هايملا بوسنم ناك امدنع

 . عرذأ ىنامث

 نم اريسبك اددع جتنت رصم تناكو

 ىتأي مث اهمهأ حمقلا ناك ةيعارزلا ليصاحملا
 تاورضخلاو ناتكلاو ريهعسشلا كلذ دعب

 حلبلاو موركلاو ىدربلاو ةيتيزلا تاتابنلاو

 اضيأ عرزت تناك رصم نا لاقيو . نوتيزلاو

 . ةنهكلا

 ,ضوهنلاب نوحلصملا ةرطابألا ىنع دقو
 نم ةيلحملا قوسلا تاجاح دسل ةعانصلاب

 ىرخأ ةيحان نم ةريبك تايمك ريدصتو ةيحان

 نم ايناج وحنلا اذه ىلع رصم ضوعتف
 . ايوتس امورل امعفدت تناك ىتلا ةيزجلا

 امثيح نامورلا نم رصم ماكمح نا ودبيو

 تاقفنلا ظهاب ىموكحلا راكتحالا اودجو

 تناكف ىلاهالا هع اولزن حابرألا ليلق
 للشم تاعانصلا صعب ركتحت ةموكحلا

 راجحألا عطقو ندامملاو حلملا جارختسا

 . دارفألا طاشقنل ىرخأ تاعانص كرتتو

 وياج



 ةيلاحلا انتامولعم ءوض ىف ريسعلا نم نكن

 ةيرح ىدم نع ةحيحص ةلماك ةروص ءاطعا

 ريسفتو . ةعانصلا ف ىداصتقالا طاشنلا

 ازكرم تدغ ةيردنكسالا نا ىلا نئارقلا
 طاسشتلاب درفتت مل امنكل اريبك ايعانص '

 قى ةيعانص زكارم دجوت تناكف ىعانصلا

 ( مويفلا ) ىونيسرا لثم دالبلا ءاحنأ فلتخم

 سيلويونابو ( ةسنهبلا ) سوخنيريسكوأو
 سيطارقن نا حجرملا نمو . ةبيطو ( ميمخا )
 نم اهل ناك ام ضعبب لقألا ىلع تظفتحا
 تايدربلا انثدحتو . ةميدقلا ةيعانصلا ةيمهألا

 ةيرق ىف ىعانص طاسشن كانه ناك امع

 نود درفنت مل اهنا حجريو مويفلاب سينوتبت
 . طاشنلا اذه لثمب رصم ىرق نم اهريغ

 اوناك سينوتبت لهأ نا تايدربلا ركذتف

 عنصو اهتغابصو ةشمقألا جسنب نولغتش

 . ةيندعملا تاودألاو ىلحلاو ةعحلاو تيزلا

 رصم ىلا ىزعيل هنا ىتح ةيرصملا تاعانصلا

 ىلاوح خفنلاب جاجزلا ليكسشت نف راكتبا
 رصم نا لمتحيو « ىحيسملا رصعلا ةيادب
 ةيجاجزلا تايعكملا ةعانص ركتحت تناك

 رصم تناكو . ءاسفيسفلل ةمزاللا ةريغصلا

 هنم جتنتو قرولا ةعانص كلذك ركتحت

 اضيأ رصم ترهتشاو . ةيقار ةديدع افانصأ

 ةعاسنصبو ةقيقدلا ةيناتكلا اهتاجوسلمب

 فاحصلاو ةيودألاو قيحاسملاو روطعلا

 . بهذلا وأ ةضفلا نم ةعونصملا سوؤئكلاو

 رصم ةراجتي كلذك نامورلا متها دقو

 دعب اميس الو اريبك اجاور تجارف ةيجراخلا

 ةنصارقلا نم طسوتملا ضيبألا رحبلا ريهطت

 رسحبلا ءىطاوش ىلع نامورلا ذوفت رشنو
 قرطلا ىلع ةعقاولا رابآلا حالصاو رمحألا

 رمحألا رحبلاب لينلا طبرت ىتلا ةيوارحصلا
 ةماقاو ضرغلا اذهل ةديدج قرط قشو

 بايتتسال قرطلا هذه بناوج ىلع تايماحلا

 . تاهجلا كلت ىف نمألا

 : دوقنلا  ؟

 اوصرح دق هؤاملخو سطسغأ ناك ال

 ةيداصتقاو ةيسايس ةدحو رصم ءاقيا ىلع

 مهناق ةينامورلا ةيروطاربمالا ىقاب نع ةلزعنم
 امل نكي مل اهب ةصاخ ةلمع رصمل اوردصأ

 ةلمعلا لوادتب اوحمسي ملو اهجراخ ةميق ةبأ
 اوناك ناو اهيف ةيضفلاو ةيزنوربلا ةينامورلا

 ةلمعلا لوادتب اوحبس دق ودبب اميف
 ىلع ةلدألا تناك امل نكل ةيبهذلا ةينامورلا

 ودبي هتاف ةفيفط ةلمعلا هذهب رصم ىف لماعتلا
 اذكهو «ءادج ادودحم ناك كانه اهلوادت نا

 ىأ ىف ليثم هل نكي مل عضوي رصم تدرفتا

 ةييرغلا تايالولا ىفف . ىرخأ ةينامور ةيالو

 ةليسولا اميرس ةيئامورلا ةلمعلا تدغ
 مغرب ةيقرشلا تايالولا ىفو لماعتلل ةديحولا
 قو ) ةيزنورب ةلمع ايلحم كسم تناك هنا

 (ةيضفلا ةلمعلا تائف ضعب ةيكاطناو ةيرصيق

 ةلمعلا تائف نولوادتي امئاد اوناك سانلا ناف

 -ا احم



 نكت مل املو . ةيزنوربلاو ةيضفلا ةينامورلا
 ايهجراخ ةميق رصم ىف كست ىتلا ةلمعلل

 ةيزجلا نم بتاج ىلع لصحت امور تناكو
 امور نا نم دب الف دقت ةيرصملا

 ةيدقنلا ةيزجلا هذه ىلع ليصحت تناك

 مث نمو ةيجراخلا رصم تارداص ةدصرأ نم

 نايقلت ةيدقتلا ةيزجلاو ةيعونلا ةيزجلا تناك
 . رصم دراوم ىلع اريبك ائيع

 ةيرصملا ةلمعلا نوكسي نامورلا ناك دقو

 مل هنا ىلا ةلدألا ريشتو ةيردنكسالا ىف

 ةلمع ىأ ةنيدملا هذه ىف ةكسسلا راد نع ردصت

 دهع ىفف . ىنامورلا رصعلا ىف ةيبهذ وأ ةيضف

 ةلمعلا نم ةفلتخم تائف كست تناك سطسغأ

 ةلمعلا ىلع قلطي ناك كلذ عمو ةيزنوربلا

 باب نم ةيضف ةلمع تامخارد عبرألا تاذ

 . طقف بدأتلا

 سوبربيت ررق ةيداليم ٠١/14 ماع ىفو
 معيرأ تاذ ةلمع ةيردنكسالا كست نأ

 زنوربلا نم فلاآتب جيزم نم تامخارد
 ةيردنكسالا رمتست ناو ١ : ” ةيسنب ةضفلاو

 ةلسسمعلا نم ىرغصلا تاسلفلا كس ىف

 ىذلا ماظنلاب الومعم ىقب دقو . ةيزنوربلا

 تاليدعت عم ؟95 ماع ىتح سوبربيت هعضو
 عبرألا تاذ عطقلا جيزم ةبسن ىف ةفيفط
 ناك دقف ةلمعلا لكش ىف كلذكو تامخارد

 رصع ىتح ةيملطبلا ةلمعلا زرط طمن ىلع
 طمن ىلع كست تذخأ امدنع سونايسايسف

 ىناثلا نرقلا رخاوآ ذنمو .ةينامورلا ةلمعلا

 فى تامخارد عبرألا تاذ ةلمعلا ةميق تذخأ

 اذه ىطخ تعرسأو 4« رارمتساب طوبهلا

 ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف طوبهلا

 ديزي ال حبصأ ةلبعلا هذه نزو نا دح ىلا

 دمهع ىف اهتاليثم نزو فصن ىلع اليلق الا

 ةضفلا نم اهيف دعي مل هنا نع الضف سويربيت
 ناك امع اريثك صقني ادج فيفط ردق الا

 ةميق طوبه بحص دقو . ىضاملا ىف هيلع
 اميرس ةيزنوربلا ةلمعلا صقت ةلمعلا هذه

 تايريدملا مساب صاصرلا نم تالمع كسو
 ريشتو . ةيزنوربلا ةلمعلا لحم تلح ةفلتخملا

 طوبه بحص دق هنأ ىلا ةيدربلا قئاثولا

 اضيأ روجألاو راعسألا عافترا كلذك ةلمعلا

 هل ناك امم هتاذ لدعملاب عفترت مل روجألا نكل

 . مهلاحب سانلا قيض ىف رثأ كش نود

 : ةيلالا فراصلا -

 ىف ماع ىسيئر فرصم دسجوي ناك
 ةمصاع ىف ماع ىزكر م فرصمو ةيردنكسالا
 ةماملا فراصملا هذه تناكو . ةيريدم لك

 ةلودلا لاومأ مالتسا ىتمهم ىدؤت

 فرصم لك ةرادا ىلع موقي ناكو « اهفرصو

 تناك ةيريدملا ةمصاع ءايرثأ نم نطاوم

 . ةنيعم ةدم فرصملا ةرادا ةمهم هيلع ضرغت

 نم ىرخأ عاونأ ةثالث نع قئاثولا انثدحتو

 فراصم مسا اهلوأ ىلع قلطتف فراصملا

 ودسو « فيءءعصقتت عنكم ةةموعق) ليحستلا

 ليجستلا بتاكم ىتمهم رشابت تناك اهنا

 عونلا ىلع قئاثولا قلطتو . ةيلاملا فراصملاو
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 دوشنللا 0006 فراصم مسا ىناثلا

 اهتمهم نا ودسو (1ه112طزؤهناكع عومدتد)

 ىأب ةيرصملا دوسقتلا لادبتسا تناك ىلوألا
 عونلا اما . جراخلا نم درت ةيبلجأ ةلمع

 (0:ه85ع ةصاخلا فراصملا ىمسيف ثكلاثلا

 سوعءر دمتست تناك امنا نيبيو « (تدوهتد)

 عاونأ فلتخم ىدوتو دارفألا نم اهلاومأ

 ىلع اهقاطن رصتقي ملو « ةيفرصملا لامعألا

 اضيأ لمشي ناك لب بسحف دارفألا تايلمع
 . ةيموكح تايلمع

 ةموكحلا نا نيثحابلا ضعب دفتعيو

 رجوتو ةيفرصملا لامعألا ةفاك ركتحت تناك

 ربكأب مدقتب نأ ةصاخلا فراصملا ةرادا

 انيدل ىتلا تامولعملا نكل كلذ ءاقل ءاطع

 وأ ىأرلا اذه دييأتب حمست ال نآلا ىتح
 . المتحمو الوقعم ودس ناك ناو هدينفت

 عطقنت مل دياعملا نا ةظحالملاب ردجي اممو

 ةرشابم نم رصعلا مدقأ ذنم هيلع تجرد امع

 ضارقا لثم ةيفرصملا لامعألاب ةهيبش لامعأ
 ىعارز عمتجم قو . مئادولا مالتساو دوقنلا

 بوبحلا نزاخم ءانمأ ناك ةينامورلا رصم لثم

 فراصملا ةمهم نودوؤ كلذك « (ةذ:هاههن)

 . ةصاخلا

 : ةيداصتقالا دالبلا ةلاح  ؟

 ةموكح مايقل ةيعيبطلا ةجيتنلا تناك دقل
 ةموكح ناكم ةهازنلا اهصقنن ال ةريدق ةيوق

 نكل روملا ىلع ءاخرلا دايدزا ةدساف ةزجاع

 ةيرظن ىلا ةرداقلا ةيوقلا ةموكحلا دانتسا

 مايألا رم ىلع اهلعجي نأ نم دب ال ناك ةدساف

 نم اررض رثكأو دالبلا ىلع ارطخ دشأ

 ناك دقق . ةردقمو ةوق اهنم لقأ ةموكح

 مهتسايسم ءارو نم نوغبي ال نامورلا

 وهو ادحاو اضرغ الا رصم ىف ةيداصتقالا

 ءارآ تناك ؛ذاو . ةصاخلا مهتعفنل اهلالغتسا

 ضعبلا ءارآ نع تتوامن دق ةرطابألا ضعب

 أدبملا ف نكي مل توافتلا كلذ ناف رخآلا

 ذا « لالغتسالا كلذ رادقم ىف امناو هسفن

 بنجت مهضعب ىلع ىلمت ةمكعلا تناك امنيب

 ةقفش ال اهتقاط ىلع ديزي ام دالبلا فيلكت
 فجي اليك مهسفتأب ةقفش لب اهيلهأ وأ دالبلاب

 برض دق رخآلا ضعبلا نأ ىرن دالبلا نيعم
 لك زتبي حارو طئاحلا ضرع ةمكحلا كلتب

 دمع ف ىتح هنا انيسحو . دالبلا كلمت ام

 لاثمأ ةعبرأ ةيعونلا ةيزحلا تناك ىطسغأ

 فقي ملو . هنوبجي لئاوألا ةملاطبلا ناك ام

 قراف كانه ناك دقف دحلا اذه دنع رمألا

 مظعم نا وهو نامورلاو ةملاطبلا نيب ماه رخآ

 ىقبي ناك رصم نم هنوزتبي ةملاطبلا ناك ام
 هنوفزنتسي نامورلا ناك ام مظعم اما اهيف

 لقني ناك هناف « ادقت مأ ناك انيع  رصم نم

 . ةيلك رصم هرسختو امور ىلا

 نم لوألا نرقلا نا ةلهو لوأل ودببو

 مكح رخآ ىلا سطسغأ نم ) نامورلا مكح
 لمح ( م 5ى-- .م . ق ٠# نم ىأ نورين

 رظنلا انققد اذا نكل . اميمع ءاخز هتايط ىف

 ومدح



 امور بيصت نم ناك ءاخرلا كلذ نا اندجو

 ىلا ةيردنكسالا بيصصن نمو ءىش لك لبق
 بولحلا ةرقيلا تناك دقف اهتاذ رصم اما . دح

 رهظت تذخأ ىتح تاريخلا كلت ترد ىتلا
 ةموكحلا ماظن لك نا ذا « اهلالحمضا رداوب

 ةلودلا نيكسن ىه ةدحاو ةباغ ىلا اهجوم ناك

 لاومأ زازتياو اهتمدخ ىف حالفلا دايعتسا نم

 ىتلا ةيلاملا دعاوقلا انيرتو . بمئارضلا ىعفاد

 اهذ يفتت ىلع رهسي سوجولويديالا ناك
 ةصاخلا نيناوقلا و (تممدمد 1ةنمس ةموهمد)

 ةدسلش بئارضلا ةيابج وأ ىضارألا ريجأتب

 ىلعأب اهيعرازم ةبلاطم ىلع ةموكحلا صرح
 نا ريثك وأ ليلق ىف اهينعي نأ ذود تاراحبالا

 ءاقل ليلقلا لقأ الا كلذ دعب مهل قبتي مل ناك

 دقف ورغ الو . قاشلا ىنضملا مهدهج لك

 حلاوص ةاعارم ةموكحلا لاجر لك راعش ناك

 انئبنتو . رخآ رابتعا ىأ نود ةماعلا ةنازخلا

 (ماثب -- 14) سويربيت رصع ىف هنأب قئاثولا

 سأرلا هبيرض نم نوبرهي نوعرازملا ناك
 تاعقنتسملاو لاغدألا ىف نومتحيو ةرخسلاو

 . ابيرقت اهلمكأب ترجه ىرقلا ضعب نا ىتح

 (موه - 04) نورين دهع نم ةيدرب انثادحتو

 دق مويفلا ىرق نم ىرق تس ناكس نأب

 نم ةيدرب انيرتو . اديدش اصقن مهددع صقن
 لهاك ظهبي مل ءبعلا نأب اضيأ دهعلا اذه

 امم اضيأ اهيعماج لب طقف بئارشلا ىمفاد

 نم ىوكشلاب اوراجي نأ ىلا ةابجلاب ادح
 مهزجع طغض تحن اورطضضا الاو لاحلا ءوس

 . بئارضلا ليصحت مايقلا مدع ىلا ىلاملا

 هينك اميف لاحلا هذه ءادصأ بواجتتتو

 رصاع ىذلا ٌنوليف ىدوهيلا فوسليفلا

 ( 4١ < مي ) الوجيلاك نيبروطا ربمالا

 ىرق نع انثدحي وهف (41-04)سويددالكو

 ببسي اهتاكس نم ترمقا دالب لب اهلمكأب

 نجسلا ىف جزلا نعو « بئارضلا ةأطو ةدش

 نع داشرالل مهب ليكنتلا ولافطألاو تاجوزلاب

 ديدست نم نوبراهلا اهيلا ىوآ ىتلا نكامألا

 بئارشلا ةابج نا فيك ىوريو « بئارغلا
 ثلج ىلع ءاليتسالا نعىتح نوعروتي ال اوناك
 بئارض نم مهيلع ام اودؤي مل نيذلا ىتوملا

 . تارخآتملا دادس ىلع مهيوذ ماغرال

 ماغرا نع م ه5 ماع ىلاوح نم ةقيثو انثدحتو

 بئارضلا ةيابج مازتلاب دهعتلا ىلع سانلا

 نسعو ةماسعلا ىضارألا راجئتسا ىلعو

 ق ابصخ اعترم اودجو ”نيذلا ©« نويعلا »

 مهتامازتلاب ءافولا نم نيبرمتملا نع غيلبتلا

 فلتخم ىف نيعرازم نسعو سوجولويديالل

 ريغ ةديدج بئارض مهتقهرأ دالبلا ءاحنأ

 دادما ءبعب اضيأ ىلاهألا ءان دقو . ةعورشم

 هيلا جاستحت تناك امب ةينامورلا تايماحلا

 ءاسنثأ ىف مهتاجاحب ةرادالا لاجر دادماو

 نع الضف كلذو رخآ ىلا ناكم نم مهتالقنت

 . ةقهرملا ةليقثلا بئارضلا نم ةلسلس

 مكح نم ىناثلا نرقلا لالخ فو

 سوكر ام مكنح رخآ ىلا ابلج نم ) نامورلا
 ةرطابألا ىنع ( ١١ -- همه نم ىأ سويلروأ
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 تشعتت اف رصم لهاك ظاهبا مدعب نورينتسملا

 مل مهنا امبنكل تقولا ضعب ةيداصتقالا اهلاح

 حالصاب ءادلا ةفأش لاصئتسا ىلع اولمعي

 مل لاحلا ناف ايرهوج احالصا مكحلا ماظن

 ذنمو . ىلوألا اهتريس ىلا تداع نأ ثيلت

 رداوبلا رهظت تأدب ةرتفلا ذمه فصتنم

 ةذخآ تناك دالبلا ةورث نأ ىلع لدن ىتلا

 روهدتلا كلذ ىلع لدأ الو . روهدتلا ىف

 مازلالا ادبم قيبطت ىف عسوتلا نم
 ةداع ةملاطبلا ناك دقو . 11(2:هد:عأد)

 نيمزتلم ىلا بئارضلا ةيابج ىف نودمهعي

 دقعت تادازم ىف كارتشالل ةيعاوط نومدقت

 نوعرازملا ناكو « ةدسح ىلع ةبيرض لكل

 ىضارأ راحئتسا ىلع رطاخ بيط نع نولبقي

 يل ةملاطبلا نأك تامزألا تاقوأ ىف اما « كلملا

 ىلع نيقئاللا صاخشألا ماغرا نع اومجحي

 راجئتسا وآبئارضلا مازتلا وأ فئاظولا ىلوت

 ىلا ةلاطيلا ءاجتلا نا ريغ . كلملا ىضارأ

 ملو ةدئاسلا ةدعاقلا نكي مل ماغرالا ةليسو

 ناك اذاو . ةيئانثتسا فورظ ىف الا ثدحي

 لوأ ىملطبلا ماظنلا رثأ اوفتقا دق نامورلا

 ابناج هوحرط نا اويلي مل مهناف رمألا
 نرقلا لالخ ىف جيردتلاب نوعبني اوذخأو

 عابتا ىف اوعسوتو « مازلالا » أدبم لوألا
 نرقلا لالسخ ىف اريبك اعسوت أدبملا اذه

 . ىناثلا

 تروهدت امدنع هنا ةيدريلا قئاثولا انيرتو

 نولغتسملا ناكو ةيداسصنتقالا دالبلا لاح

 ةراضحلا ١ ١-م

 تاءاطعي نومدقتي ال بئارضلا مازتلاب
 مايأ فاسمهي نومدقتي اوناك ىتلاك ةعفترم

 دقاعتلا ىلع مهمغرت اما ةموكحلات ناك ءاخرلا

 بئارضلا ىبجت وأ ةميدقلا طورشلاب اهعم

 مهبصانم ىف مهنيعت ةابج قيرط نع ةرشابم
 ىف مازلالا عدتسي مل رمألا نا ودبيو . ارسق

 دئاقلا ىتفيظو لثم ىربكلا فئاظولا ةلاح

 ىف ةفلتخم تناك لاحلا نكل ىكلملا بتاكلاو

 ناك دقق ىرغصلا ةيموكحلا فئاظولا لك

 نم ةفيظو لك ىلوتي نميف طرتشي
 تلخ املكو نيعم ىلام باصن فئاظولا هذه

 تايريدملا مصاوع وأ ىرقلا ىدحا ىف ةفيظو

 نأ ةمصاعلا بتاك وأ ةيرقلا بناك ىلع ناك

 صاخشألا ءامسأب ةمئاق دئاقلا ىلا لسري

 ةرابعب وأ « ةرغاشلا ةفيظولا ىلوتل نيقئاللا
 مهيف رفاونت نيذلا صاخشألا ءامسأ ىرخأ

 نم مهؤافعا قحي الو ةفيظولا ىلوت طورش

 ءامسألا ةمئاق دئاقلا ثحبب نأ دعبو . اهيلوت

 (ءما5:2216805) مسقلا مك اح ىلا اهلسرب ناك

 مكاحلا راتخيو هقاطن ىف ةيريدملا عفت ىذلا

 ةفيظولا ىلوتي ىذلا صخشلا ةعرقلاب
 لغش نأ صخشلا اذه ىلع ناكو . ةرغاشلا

 ماع نيب حوارتت ةدم هل ريتخا ىذلا بصنملا

 كئلوأ نأ حجريو . ماوعأ ةثالثو دحاو

 مل هنا الا ارجأ نوضاقت اوناك نيفظوملا

 نم مهمئاظو هبلطتت ام ةهجاومل ايفاك نكي

 اوناك مهناف كلذ نع الضفو .تاقتقت

 لك نع مهصاخشأب لب مهكالمأب نيلوتسم

 وو دح



 ةيلام ةراسخ وأ زجع وأ ريصفت نم ثدحب ام

 كلذل ةيعيرطلا ةحيتنلا تناكو . ةموكحلل

 . نيرسوملا نيحالفلا ةقبط ىلع ءاضقلا

 ءبعب نورسوملا ءان اذامل نيبتت ىكلو

 اوذحخأو تايريدملا مصاوع ماك بصانم

 تاقلح تمكحتسا املك اهيلوت نم نوبرهتب

 هذه ضعب ركذن نأ بجي ةيداصتقالا ةمزألا

 الشم مويزانميجلا ريدم ةلاح ىفف . ءابعألا

 هيلا جاتحي ام نمث لمحتي نأ هيلع ناك
 نيذلا كيلدتل تيزلا نم مويزانيجلا
 دوقولا نمث كلذكو كانه ةضايرلا نوسرامب

 ريخألا دنبلا فلك دقو مامحتسالل مزاللا

 لالخ ى مويزانميجلا ىريدم دحأ هدحو

 .ةمخارد 5٠٠٠ هيصنم هيف ىلوت ىذلا ماعلا

 تاقفن لمحتي نأ نيومتلا بقارع ىلع ناكو

 نع الضف زياخملاو بوبحلا نيحاوط ةنايص

 نم اهتجاحب هتمصاع دادمأ ىف زحع ىأ

 . بوبحلا

 نأ نع تايدربلا ىدحا انثدحتو

 م٠ هردق انيد كرت نيومتلل اقباس ايقارم
 امدنع هارتشا ىذلا « حمقلل انمث » ةمخارد

 ناك كلذ نع الضفو . هبصنم ىلوتي ناك

 لقألا ىلع وأ مصاوعلا ماكح نم رظنتي
 تاجايتحا اهبلطتت تاقفت ىأ ةهجاوم مهرابك
 مامهمب ةرشابم لصنتت مل ولو ىتح مهندم

 ماك رابك نا الشم فرعن ذا مهلامعأ

 عفد ىف ايرهش نومهسي اوناك ىونيسرا
 لدأ الو . ةنيدملا اهجاتحت ىتلا هايملا تاقمت

 هب انثدحت أمم .بصانملا هذه ءابعأ لقث ىلع
 2 صخش اهلذب ىتلا تالواحملا نع قئاثولا

 ىلوتي ال ىكل (4ءاناهد»)'سويليخا ىعدي
 ىف ميلعتلا بقارم بصنم !5١؟ ماع ىف

 تناك ةيلاملا هتلاح نأل سيئويومره

 نا ودبيو . اهفيلاكت ةهجاوم ىلع هدعاست ال

 نأل ادج ةظهاب تناك بصنملا اذه فيلاكت

 بصنملا اذه ىلوت نم هءافعا بلط سويليخا

 © هيوهمام# بصتنم ىلوتل هدادمتسا عم

 ىلع ةمخارد 1؟٠٠+ نم رثكأ قفني الأ ىلع
 نيودليخلا تالواختس نكللا سسنملا اذه هانعأ
 00 « جوت » و حايرلا جاردأ تيهذ

 ريدم ةفيظو ءابعأ نا ىلع قئاثولا لدتو

 ةفيظو ءابعأ نم لقثأ تناك مويزانميجلا
 ىف غلبت تناك دققف ميلعتلا بقارم

 ىف ديدلا داصتقالا دعب سيلوبومره
 نا بحع الف . ةمخارد ؟:..*٠ تاقفنلا

 ىلع لوصحلا ةبوعص دارطاب تدادزا

 امم ةيعاوط بصانملا هذه ىلوتل نيحشرم

 ماغرالا ىلا ءاجتلالا ىلا كلذا اعبت ىضفأ

 دق ةموكحلا تناك ناو بصانملا هذه لغشل

 رهاظبب ظامتحالا ىلع رارمتساب تصرح

 فيثك راتس لادسا ىلعو ةمدخلل عوطتلا

 ىلع راسيلا ىوذ ماغرال اهتاروانم لوح

 ءاسبعأ تناك اذاو . بصانملا هذه لغش

 ىلع تضق دق ىرغصلا ةيرادالا بصانملا

 بصانم ءابعأ ناف نيرسوملا نيحالفلا ةقبط
 كلذك تضق دق تايريدملا مصاوع ماكح
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 الو . مصاوعلا كلت ىف نيرسوملا ةقبط ىلع
 اوناك مهنم نيديثك نأ نم كلذ ىلع لدأ

 ناك ناو هنأل مهتطاوم نم رارملا نورثؤ

 دقف مهكالمأ ةرداصم ىلا ىدؤئيس مهرارف

 مهيصانم ىلوتو مهئاقي ىلع بترتيس ناك

 . كالمألا كلت ذفنتستس تناك ىتلا اهفيلاكت

 ىضارألا ريجأت ىلا ماغرالا دتما دقو

 ءانو ةعارزلا لاح تءاس ام ردقي هنأل كلذك

 رف ىتح مهيلع ةضورفملا ءابعألا لقثب ىلاهألا
 اأاعبت تدادزا « يهارق نم مهنم نوريثكلا

 مدقتي مل ىتلا ةلودلا ىضارأ ةحاسم كلذل

 كلذ عمو . اهتعارزو اهراجئتسال دحأ

 تاراجيالاو ٍبئارضلا ةموكحلا تقبتسا

 ىلا أجلت تذخأو هتاذ ميدقلا لدمملاب

 ىرقلا ىدحا ماغرا امهادحاو « نيتليسو

 ةدوجوملا ةرجأتسملا ريغ ىضارألا ةعارز ىلع

 ىلوألا ةيرقلا رابتعاو ةرواحم ةيرق ىف

 ىضارألا كلت ةعارز نع ةلوئسسم اهعمجأب

 تناكف ىرخألا ةليسولا اما . اهراحبا عفدو

 ةلودلا ىضارأ نم عطق قاحلا نع ةرابع

 هدمه باحصأ ماغراو ةصاخلا ىضارألاب

 ةيدآتو مطقلا كلت ةعارز ىلع ىضارألا

 ةيلوئسملا تناك ةلاحلا هذه ىو . اهراحبا

 عم تدغ اهنكل ةيدرف ةيلوئسم رمألا لوأ

 نا قئاثولا انيرتو . ةيعامج ةيلوئسم نمزلا

 ىف اريبك اطوبه طبه دارفألا ىضارأ راجيا

 ريسفت لعلو . ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا

 ءاجتلالا ف ةموكحلا تعسوت امدنع هنا كلذ

 ردمتي حبصأ اهيضارأ ريجأتل ماغرالا ىلا

 نيرجأتسسم ىلع لوصحلا دارفألا ىلع
 اعبت اهراجيا صاقنا ىلا اورطضاف مهيضارأل

 . اهراجئتسا ىلع لابقالا صقنل

 لالخ ىف ىداصتقالا رصم خيرات سيلو

 نم ) نامورلا مكه نم ثلاثلا نرقلا

 ىأ سونايدلقد مكح لوأ ىلا سودوموك

 ةلصتم ةلسلس ىوس ( 584 -- 14٠ نم

 ءىيس نم ريس رمتسم لالحمضال تاقلحلا

 بئارضلا ءبع دايدزا بيس ًاوسأ ىلا

 فلتخم ىف مازلالا آدبم قيبطت ىف عسوتلاو

 لاح دادزاق ىرلا ماظن لامها عم « ىحاونلا

 ىتح رمثم ريغ مهلمع حبصأو اءوس عارزلا

 نأ نم اصانم اودجي مل مهنم نيريثك نا

 نم رارفلا ىأ لبق نم مهريغ هلعف ام اولعفي
 وأ ءارجأ ندملا ىف لمعلا اما نيلضفم مهنطاوم

 مث نمو « بهنلاو وطسلا نم مهتوق بكت
 نود ىضارألا نم ةعساو تاحاسم تكرت

 نأ ىلا الكرك روطاريمالاب ادح امم . عدز

 عارزلا بلطب ىضَِب ارارق . 16 ماع ف ردصي

 ىتلا ضرألا ىلا اودوعيل ةيردنكسالا نم
 ىف حجن دق رارقلا اذه ناك اذاو . اهورجه

 دب الف هلجأ نم هردصأ ىذلا فدهلا قيقحت

 روجأ عامترا هيلع بترت دق نوكي نأ نم
 . ةيردنكسالا ىف جاتتالا فيلاكتو لامعلا

 حجن دق نوكي نأ دمبتسن لاح لك ىلعو

 «ةيردنكسالا ىلا ةرجهلا رايت فقو ف اليول
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 نالماع ةرحهلا هذه ىلع دعاسي ناك دقف

 ةيعانصلا زكارملا ةجاح امهدحأو نايسيئر

 ديلا ىلا صاخ هجوب ةيردنكسالاو ماع هجوب
 لقثو ةشيعملا فظش رخآلا لماعلاو: « ةلماعلا

 ثيح ةيفيرلا قطانملا ق لاحلا ءوسو ءابعألا
 ةموكحلا نا ءوس ىلع اءوس لاحلا ديزي ناك

 نم ةبولطملا بئارضلا ةميق صقتت ال تناك
 . ىلاهألا رارف دعب ىتح دالبلا ىحاوت فاتخم
 بئارضلا ةميق تذخآ نأ كلذ ةحينت تناكو

 نيذلا ةبسنب مهدالب ىف اوقب نم ىلع دادزت
 قى ةموكحلا تنعمأ ناو اهنم نورفي اوناك

 ىضارألا ةعارزل ماغرالا حالس ىلا ءاجتلالا

 ىلع عقب ناك ءبعلا ربكأ لعلو . ةروجهملا

 فارشالا ىلع نومغري اوناك نيذلا نيسعاتلا

 نآ ذا « مهارق ىف بئارضلا ةياببج ىلع

 ىتح مهتاكلتمم ىلع ىلوتست تناك ةموكحلا
 فى مغلبأ سيلو « امهعيمج بئارضلا ددسق

 ةيداصتقالا ةلاحلا ءوس ريوصت“ ىلع ةلالدلا

 ةددعتملا نئارقلا نم ثلاثلا نرقلا لالخ ىف

 هب انثدحت اممو « هناكس نم فيرلا راققا ىلع

 بصانملا ىلوتب نيفلكملا رارف نع قئاثولا
 نعو رارفلاب مهديدهت وأ ةيلحملا ةيموكحلا
 ةيدلبلا بصانملا لغش ىف ةديارتملا ةيوعصلا

 امننع ىونيسرا ىف تاطلسلا نأ دح ىلا

 نم نيمزاللا نيح شرما داجيا نع تزجع
 تاجل كانه ةيدلبلا بصانملا لغشل اهينطاوم
 نوناقلا مغرب كلذ ىلع نييورقلا رابجا ىلا
 هردصأ دق سورفس سصويمكيس ناك ىذلا

 ةباجتسالا نويورقلا ضفرف < كلذ ريظحتل
 مكاحلا ىلا مهاوكش اوعفرو هب اورمأ ام ىلا
 نم لوألا فصنلا ىف ةيضقلا رظنف ماعلا

 ىوتيسرا ىماحم لواح امدنعو . ؟ه٠ ماع

 ىذلا نوناقلا نا : هلوقب اهفرصت نع عافدلا

 امدنع رددص دق هتيامحب نويورقلا عرذتي
 هيلع در ءاخرلاب معنت لازت ال ندملا تناك

 ىلع وأ « ءاخرلا ةجح نا » ماعلا مكاحلا

 ندملاو ىرقلل ةيسنلاب ةمئاق « هروهدن حصألا

 ةمزألا نأ ىلع لدي امم « « ءاوسب ءاوس

 ىلع لدأ الو . ةلماش ةماع تناك ةيداصنقالا

 ماع هجوب ةيداصتقالا ريكابلا قفارم روهدت

 اذه لالخ ىف اعيرس لمعلا ةميق روهدن نم
 ىدملا ةديعب راثآ اضيأ كلذل تناكف « نرقلا

 هبحص دقف ةيجراخلا ةراحتلاو ةعانصلا ىف

 داصتقالا ماظن لادبتساو ةشيعملا ءالغ

 . دوقنلاب ايحيردت ىعيبطلا

 نرقلا رخاوأ ىف تالواحملا ضعب تلذب

 سوبوري روطاربمالا ههع ىلع كلاثلا

 امم ىرلا لئاسو حالصال ( مم. - ؟ب5)

 اذه ناف ىرقلا نم ريثك شاعتنا ىلا ىدأ

 حلفي ملو دمألا ريصق ادودحم ناك شاعتتالا

 قى ءاج دق هنا ليلدب روهدتلا رات فقو ىف

 بصنم نا 585 ماع ىلاوح نم ىمسر باطخ
 ىقب سوخنيريسك وأ ىف « نيومتلا بقارم د
 الف . خيراتلا كلذ ليبق ةليوط ةرتف ارغاش

 ببسي دالبلا نيعم بضن نأ نذا بجع

 ى نامورلا اهعبنا ىتلا ءاقرخلا ةسايسلا
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 امم مهمكح نم ىلوألا نورقلا ةثالثلا لالخ

 لاخدا ىلا سونايدلقد روطاربمالاب اذح

 . رصم ىف مكحلا ماظن ىلع ةديدج تالبدعت

 اهءاطعأ الواح ىتلا ةروصلل الامكتساو

 رصعلا لالخ ى ةيداصتقالا رصم ةلاحل

 . ديبعلا نع ائيش ركذن نأ بجي ىنامورلا
 ىق ديبعلا طاشت نأ ىلا نئارقلا ريشتو

 نوكي نأ داكيو ايبسن اليلق ناك ةعارزلا
 هذه ىف ىتحو ةريبكلا عايضلا ىلع اروصقم

 انثدحت ام ءوض ىف كلذ ريسفت نكمي فيكو

 كرتو ضرألا نم ىلاهألا رارف نع قئاثولا هب
 رخآ ىنعمب وأ + ةعرزنم ريغ ةعساو تاحاسم

 ديبعلا ىلا ةموكحلا وأ سانلا أحلي مل اذامل

 نوعرازملا اهرحه ىتلا ضرألا رامثتسال

 سانلا نا كلذل ريسفت ريخ لعل ؟ رارحألا

 ىلإ ةديدجح تاعبت ةفاضا نوشخي اوناك

 نع مهضوعب ام ىلع لوصحلا نود مهتاعبت

 ءاحتلالا لضفت تناك ةموكحلا ناو « كلذ

 ىضارألا كلت رامثتسال ماغرالا حالس ىلا

 ةفلك لقأ ةليسولا هذه تناك ةيحان نمف

 مادختسا نم ةبقاع نمضأو احبر رثكأو

 ةموكحلا لعل ىرخأ ةيحان نمو « ديبعلا
 قافلا ىدؤي نأ ىف لمألا اهدواري ناك

 نيذلا مهيوذ ىلع تاعبتلا دايدزا نم نيبراهلا
 . نيعرازملا رارف فقو ىلا مهارق ىف اوه

 طاسشنلا ىف ديبعلا ةمهاسم نا ودببو

 ةيّشرغالا ندملا ىلع اروصقم ناك ىعانصلا

 كلذ ىنعم سيل نكل « ةيردنكسالا ةصاخو

 ىلع الا مقت مل ندملا كلت ىف ةعانصلا نأ

 اومهسأ ديبعلا نا هاتعم امناو ديبعلا فاتكأ

 زكارملا ىف اما . كانه ةعانصلا ىف رارحألا عم

 مل هنا ماع هجوب ودبيف ىرخألا ةيعانصلا
 ديلا ةرفو ببسب اههيف لاجم ديبعلل دجوي
 نونه ةثراوتملا اهتاردو اهرجأ ةلقو هلماعلا

 ديبعلا نم اريبك اددع نا نيسو . ةعانصلا

 ةبتكو لزاما ىف امدخ نولغتش, اوناك

 نيصقارو رجاتملاو مناصملا ىف نيبساحمو

 بوحت تناك ىتلا قرملا ىف نييقيسومو
 تالفحلاو دايعألا ىف سانلا نع هيفرتلل دالبلا

 , ةماعلا

 نم هبحاص ةلماعم لماعت دبعلا ناكو
 ريهطت ىف ةرخسلا لام عأو بئارضلا ثيح

 انيدل دجوت الو . روسجلا ةنايصو تاونقلا
 ناو رصم ىف ديعلا ةراحت نع ةريثك ةلدأ

 ةطيشن ةراجت دوجو ىلا ريشت قئاثولا تناك
 افارشا فرشت تناك ةموكحلا نأ ىلاو مهيف

 ةنيعم تامارغ ضرفتو مهريدصت ىلع اقيقد
 اهتاميلعت نوفلاخي نيذلا ىلع

 هتافصو هرمعل اعبت اريبك اتوافت توافتت دبعلا

 ناك اركذ هعوتل اعبت كلذكو هتراهمو

 ةميق تئاكو .
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 ل
 ىلاملا ماتا

 : ةيلآملا ةرادالا ب الوا

 ىف ةيلاملا ةرادالا سأري ماعلا مكاحلا ناك

 ةرادالا عورف ةفاك سأري ناك ام لثم رصم

 ديدحت هصاصتخا نم نكي ملو ىرخألا
 ناك دقف رصم اهعفدت ىتلا ةيزجلا رادقم

 ررقي ناك ىذلا روطاربمالا صاصتخا نم

 ةلصفم رماوأ ردصيو لخدلا رادقم ايوتس

 هجوت رماوألا هذه تناكو هعمج ةيفيك نع

 تايريدملا داوق ىلا اهغلبيف ماعلا“ مكاحلا ىلا

 رهسو « ىرقلاو ذدملا ىف نيصتخملا رئاسو

 ماعلا مكاحلا ناك ال نكل . اهذيفنت ىلع

 بئارضلا ممج نع رمألا رخآ الوئسم

 لماوع أرطت تناكو اهبيصنب امور ةافاومو

 عبتتستو لوصحملا ىف رثؤت رشبلا ةقاط قوف

 طبر مكاحلا ىلا لكوأ هناف بئارضلا صاقلا

 تايضتقمل اعبن اهليدعتو ةقطنم لك ىف بئارضلا
 عفرت تناك ىتلا ريراقتلا ءوض ىلع لاوحألا

 ماسعلا مكاحلل ناكو . نيصتخملا نم هيلا

 امهو ةيلاملا نوئشلا ىف نايسيئر نادعاسم

 ودبي ناذللا سوجولويديالاو ستيكيويدلا

 ناو ةملاطبلا رصع نم امهيبقل اثرو امهنأ ايلج

 ' رييغتلا ضعب امهتاصاصتخلا ىلع أرط دق ناك

 ةملاطبلا رصع ىفف  فورظلا ريغت هاضتقا ىذلا

 ةيلاملا ةرادالا سأر ىلع ستيكبويدلا ناك

 صتخملا هسوءرم سوجولويديالا ناكو

 دمع ىف امأ . ةيلاملا نوئشلا نم نيعم باجب
 ستيكيويدلا ةطلس تلقنتا دقف ثامورلا

 ةبترملا ىلا هزكرم طحئاو ماعلا مكاحلا ىلا

 ايواسم حبسصأ هنأ حجريو ةيناقلا

 رذعتي ناك ناو هتبترم ىف سوجولويديالل

 صاصتخا ىدم ةفرعمو امهنيب ةلصلا ديدحت

 ناك ستيكيويدلا نأ ودبي نكل امهنم لك
 ناو ةيلاملا ةرادالل ىلعفلا سيئرلا

 ف لصفلاب صتخي ناك سوجولويديالا
 ىتلا ىضارألا ةرادابو « ةماعلا ةنازخلا اياضق

 فارشالاب كلذكو ةماعلا ةنازخلا ىلا تلآ

 هل حاتي ىكلو « اهلخدو دياعملا ىضارأ ىلع

 لمحي ناك ةريخألا ةمهملا هذهب عالطضالا

 سيل لاح لك ىلعو . رصم ةنهك ريبك بقل
 ستيكيويدلا رابتعا ىأرلا ىف فارسالا نم

 نيينفلا مكاحلا ىراشتسم سوجولويديالاو

 نابقري اناك امهنأ دعبب الو ةيلاملا نوتئشلا ىف

 ناكو . روطاربمالا حلاوصل ةأعارم هتافرصت

 نم ريبك ددع ىلع نافرشي نافظوملا ناذه
 فلتخم ىف نورشتني اوناك نيذلا نيسوءرملا
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 رشابم لاصتا ىلع نوقبي مهنكل دالبلا ءاحنأ

 « ةيردتكسالا ىف ةيزكرملا ةيلاملا ةرادالاب

 ءالؤه ضعب ماهم نيبت نكمملا نم ناك اذاو

 روتاريكو ري لثم نيسوءرملا

 نم حمقلا لقت ىلع فرشي ناكو سيلوياين
 نم ةبرقم ىلع ماعلا نزخملا ىلا دالبلا لخاد

 لثمو « امور ىلا هنحشل ةئطوت ةيردنكسالا

 (مجهءدم:06 سوكايس وأ روتاريكوريلا

 لوألا دعاسسمللا ناكو < همتهحنو)

 ؛ هبصنم ماهمب عالطضالا ف سوجولويدنإلل
 رخآلا ضعبلا صاصتخا ةفرعم رذعتي هناف

 . نيسوءرملا ءالوته نم

 (معمعس ع مغم)

 لك دئاق نأ ىلا ةراشالا تقيس دقو

 بئارضلا ريدفقت نع الوئسم ناك ةيريدم
 ةموكعصحلا ىضارأ لالغتساو اهعبجو

 لكل ناك هنا ىلاو هتيريدم ىف اهتاراكتحاو

 ريد ىلع نافرشي اناك نايخرامون ةيريدم
 تناكو . ةيريدملا ف بئارضلا فلتخم عمجو

 ىه ةيردنكسالا ق ةيزكرملا ةيلاملا ةرادالا

 ىبحت ىتلا ةفلتخملا بئارضلا تائف ردقت ىتلا

 ءوض ىلع رصم ىف صخشو ناكم لك نم

 بتاكلاو ةيرقلا بتاك اهمدقي ىتلا تانايبلا
 نايخرامروتلا اهعجاريو ةيريدملا ىف ىكلملا

 ةيلاملا لامع نم ددع اهصحمب نأ دعب دئاقلاو

 اةمهعجةمطمو أذ عمززعمعمو لا لثم نييلحملا

 نيذلا صاخشألا ةلاح ثحبب ناصتخب اناكو

 جممسعممو لاو سأرلا ةبيرض مهيلع ضرفت
 ينيطعمبمم كاو  هممومتطععم لاو

 ةحاسمب ةقلعتملا تانايبلاب نوصتخي اوناكو

 رييغت وأ اهتيكلم لاقتتاو اهدودحو ىضارألا

 . ىضارألا ىلع بئارضلا ريدقت لجأ نم اهتلغ

 نيفظوملا كارتشا نع قئاثولا اندحتو

 فلؤت تناكاهنا ودبي ناجل ق نيريخألا
 ةلاح ثحبل نييلحملا ناكسلا نم ايوتس

 ةبيرضلا ردقتو ناضيفلا دعب ىضارألا
 . اهيلع ةقحتسملا

 سلاجم ءاسقثا دعب هنا اهت1 انركذ دقو

 ىلا لقتتا تايريدملا مصاوع ف ىروشلا
 نع ةيلوئسملا سلاجملا هذه نم سلجم لك
 . اهعمجأب ةيريدملا ىف ةيلاملا نوئشلا

 : ىلاكا ماظنلا فده  اينا

 نامورلا اهيلع ماقأ ىتلا دعاوقلا فلتختو

 نع ايرهوج افالتخا رصم ىف ىلاملا مهماظن

 ةدعل كلذو ةملاطبلا اهعبتا ىتلا دعاوقلا

 اوناك ةملاطبلا نا الوأ اهمهأ بابسأ

 رصم ىف ةينغ ةيوق ةلود ءانب نوفدهتسي
 نع دوذلا عيطتستو اهسفنب اهسفت ىفكت

 ) ىداصتقالاو ىسايسلا اهلالقتسا ضايح

 فادهأ قيقحتل مهنئازخ «ءلم نوديري اوناكف

 تاقفتو مهتموكح فيلاكت دسو مهتسايس

 رصم ىف نوقفني اوناك كلذل أاعبتو مهروصق

 نامورلا دهع ىلع اما . اهنم هنوعمجي ام رثكأ

 مكحت ةيروطا ربما نم اءزج تدغ رصم ناف

 ةيوقت نوفدهتس ةرطابألا ناكو امور نم

 ' نئازخ ءلمو ةيروطاربمالا ةيوقتو مهزكرم

 مدس وو انس



 بورحلا ءارج نم اهتيعم بضت نأ دعب امور

 ةيداصتقالا ايلاطيا ةلاح روهدتو ةيلهألا

 ىلع اولمعف ةصاخ ةفصب ةعارزلاو ماع هجوب
 بناج لتنو دح ىصقأ ىلا رصم لالغتسا

 كلت قيقحتل امور ىلا اهتورث نم ريبك
 اوناك ةملاطبلا نا ىناثلا بيسلاو . فادعهألا

 فرحلا نم مهلخد نم اريبك ابناج نودمتسي
 كلذكو اهوركتحا ىتلا ةريثكلا تاعانصلاو

 ىتلا ةيكرمجلا دئاوعلاو سوكملا نم

 اوناكف نامورلا اما . تادراولا ىلع اهوضرف

 ةديدجلا ةيعامتجالا تاقبطلا ءاضرا نوديري
 نيذلا لاومألا سوءر باحصأ نم ايلاطيا ف

 ةراجتلاو ةعانصلا ىف مهتورث نولغتسي اوناك

 الف . ةيرصملا قوسلا لالغتسا ىلا نوعلطنيو
 نامورلا هعضو ىذلا ىلاملا ماظتلا نا بجع

 دالبلا ةورث راصتعال ةادا الا نك مل رصمل

 نأش نم نكي مل هناو ؛ ىرخأ وأ ةقيرطب

 اذه قيبطت ىلع تلخدأ ىتلا تاليدعتلا

 املك ةوارضو اكتف دشأ هلعج الا ماظنلا

 . ارقف دالبلا تدادزا

 : ىضارألا ماظن ب اثلاث

 ةعارزلا نم ةلودلا دراوم نيبتن ىكلو

 الو . ىضارألا ماظن ىلع الوأ ىتأت نأ بجي

 اديقعت نامورلا دهع ىف ىضارألا ماظن له

 ظفتحا دق ناك ناو . ةملاطيلا دهع ى هنع

 ىلع ىضق هناف ميدقلا ماظنلا رهاظم ضعبب

 . ةديدج رهاظم هيلع تلخدأو رخآلا اهضعب

 قئاثولا سادكأ نم هجاتنتسا اننكمي اه لكو

 ىضارألا ميسقت ف صخلت ماظنلا اذه نع

 : ةيلاحلا انتامولعم ءوض ىف ىلاتلا وحنلا ىلع

 نم فلأتت تناكو « ةلودلا ىضارأ ١-

 ىضارألا » امهادحا ىضارألا نم نيتئف

 ةملاطبلل اكلم قبس اميف تناك ىتلا « ةيكلملا
 ةيريمأ اضرأ ىنامورلا حتفلا ذنم تحبصأو

 ةرابع ىرخألا ةئفلا تناكو . ةلودلا اهكلمت

 نم اهتيكلم ةرطابألا عزتتا ىتلا ىضازألا نع
 . تاعاطقالا بابرأ ضعب نمو دباعملا

 ءاقلصأ نامورلا ضعب نمو ةيركسعلا

 هذه نم باج عاب ناك دقو . سوينوطنا

 بئارضلا نم هيلع ضرفيو ضرألا نم ةمفلا

 تاعاطقالا بابرأ ىضارأ ىلع هضرفي ناك ام

 هنكل صاخلا كالتمالا ىضارأ نم اهريغو

 ةئىلا هذه نم ربكألا بناجلاب ظفتحي ناك

 ىضارألا » مسا هيلع قلطيو ضرألا نم
 ناكو . (هوعم مايطاتءتكر 6 ةماعلا

 ىضارألا » ةرادا ىلع فرش ستيكويدلا

 ةرادا ىلع سوجولويدبالاو « ةييكلملا
 نام ظوملا ناذه ناكو « ةماعلا ىضارألا »

 اما نيرجأتسم ىلا ىضارألا هذه نارجؤ

 اهنورجوي وأ اهلالغتسا ىلع مهسمتأب نوموقي

 راجيالا دوقع نم ريثك انيرتو . نطابلا نم
 وعرازم ناكو . تاوئس سمخ ةدمل تناك اهنا

 نيعرازملا » نوعدي « ةيكلملا ىضارألا »
 « ةماعلا ىضارألا » وعرازمو « نييكلملا

 رورمب هنا الا « نييمومعلا نيعرازملا » نوعدي



 حبصأو نيقيرفلا نيب قراوفلا تلاز نمزلا
 هذه ىعرازم عيمج ىلع قلطي ىناثلا بقللا
 درط ةلودلل قحي ناك دقو . ةفاك ىضارألا

 .هأرك بيس ىألو ءاشت تقو ىأ ىف رجأتسملا

 هذه ضعب راجتتسال دحأ مدقتي مل اذاو

 نم ةليسو ىلا أجلت ةموكحلا تناك ىضارألا
 ىلع ىرقلا ىدحا ماغرا امهادحاو نيتنثا

 ف ورجل رياعجلا نع يسارأا ةقارؤ
 ايعمجأب ىلوألا ةيرقلا رابتعاو ةرواجم ةيرق
 عفدو ىضارألا كلت ةعارز نع ةلوكسم

 ىرخاألا ةليسولا امأ . اهيئارضو اهراجبا

 ىضارأ نم عطق قاحلا نع ةرابع تناكف

 باحصأ ماغراو ةصاخلا ىضارألاب ةلودلا

 ةيدأتو عطقلا كلت ةعارز ىلع ىضارألا هذه

 . اهبئارضو اهراجيا

 « ةصاخلا ةرطابألا كالمأ -؟

 ىضارألا نم نوكتت تناكو ©« (هندنوكع 80

 باحصأ ىلع اهوقدغأ دق ةملاطبلا ناك ىتلا

 لوألا ذرقلا ةرطابأ اهعزنتاو مهيدل ةوظحلا

 اوحنمو اهضعبب اوظفتحا مهنا حجريو « مهنم

 دقو . نامورلا رابك نم رفنل رخآلا ضعبلا
 نم دارفأ حنملا هذهب اوعتمت نم ضعب نأك

 « هتجوزو سوسورد لثم روطاربمالا ةرسأ
 دارفأو « سانكيم لثم روطاريمالا ءاقدصأو

 ضعب كلذكو « اءادوج ىف ةكلاملا ةرسألا نم

 . ةيردنكسالا نايعأ

 نم ةافعم نابحألا بلغأ ىف ةحونمملا ىضارألا

 . بئارضلا

 هذصه تناك دقو

 لوألا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ذنمو

 كلت بلغأ نودرتسي ةرطابألا ذخأ ىداليملا

 نامورلا ءالبن سنم ىف نا اوأر مهنأل حنملا

 مهتكوش ةيوقت ىلع دعاسي ام ةعساو تابه

 روطاربمالا ناطلس ددهب زكرم ىف مماعجيو

 « شرعلا ىلا علطتلا دح ىلا مهب لصي دق لب

 ىضارألا حنم نا ماع هجوب اوأارامك

 ىلا ىدؤي اهنع اديعب نومي صاخشأل
 دهع تأي ملف اهتلغ صقتو ضرألا لامها

 نا - ىضارألا هذه بلغأ ناك ىتح سوتيت

 .روطاربمالا ةزوح ىلا داع دق اهلك نكي مل

 ةفئاط حنمب ةديدج ةسايس ةرطانألا عبتا دقو

 ددمل ىضارألا كلت لالغتسا قح نيعرازملا نم

 ىلا كلذ ءارو نم نومري اوناكو . ةليوط

 نم ةتبط داحبا « امهدحأو : نيضرغ قيقحت

 ء بصانملا مهيلا دنت نيرسوملا نيعرازملا
 لالفت لا نسح ىلا نانئمطالا « رخآلاو

 لخد دايدزا نم كلذ عيبتن امو ىضارألا

 , ةموكحلا

 (ة3هنطع صاخلا كالتمالا ىضارأ - م

 :تائف ةدع نم نوكتت تناكو

 عزتنت مل ىنلا ةيركسملا تاعاطقالا س أ
 ىذلا ساسألا دعب فرعي الو اهتيكلم

 بابرأ ىضارأ ةيكلم تيبثت وأ عزن ىف عبتا
 نم ابناج نا وه هفرعت ام لكو . تاعاطقالا

 نيفلتخم صاخشأ ةضبق ىف ىقب ىضارألا هذه

 ءافعالا قح مهيطعي ىضارألا كلت كالتما ناك

 ةييرض نمو ىنامورلا شيجلا ىف ةمدخلا نم

 عع  هانكعوت)



 ىضارألا لالغتسا ىلع ماغرالا نمو سأرلا

 مدقتيمل اذا :مهل ةرواجملا ةماعلا وأ ةيكلملا

 لاقتتا دنع يهيلع ناكو . اهراجئتسال دحأ

 ةبيرض اوعفدي نا ضارأ نم مهديب ام ةيكلم
 هذه بابرأ ناكو « (عومامعطتددصمو) ةصاخ

 اهيلع تضرف ىتلا بئارضلا نودوكي ىضارألا

 . ةملاطبلا دهع ذنم

 ءامدقل تحنم ىتلا تاعاطقالا - ب

 . نامورلا نيبراحملا

 ةرطابألا ناك ىتلا عايضلا -
 ةلودلا ىضارأ نم اهنوعطتقي نايحألا ضعب ىف
 ةلودلا ظافتحا عم دارفألا ضعبل اهنوحنميو

 ةيفيك ديدحت بعصيو . اهتيكلمل ىمسا قحب
 نكل بئارضلا ثيح نم عايضلا هذه ةلماعم

 لدعمب بئارشلا اعيمج عقدت مل اهنأ حجري

 ىلع فقوتي ناك لدعملا اذه ناو دحاو

 . ةلاح لك ىف ةحنملا طورش

 تعزتنا ىتلا ىضارألا نم بناج د

 . اهتعابو اهتيكلم ةلودلا

 صاخلا كالتمالا ىضارأ قاطن نا ودسو

 ىناثلا نينرقلا ىف اميس الو ايجيردت عستا دق

 مازلا ف ةموكحلا عسوت لملو . ثلاثلاو

 هاجتالا اذه مجش دق بصانملا ىلوتب ىلاهألا

 نا بصانملا نولوت نيذلا ىلع نيعتي ناك ذا

 مهليمحت ديرأ اذا ةصاخ كالمأ مهيدل نوكت

 . مهبصانم تامازتلاب ضوهنلا مدع ةعبت

 ضعب ىري « دباسململا ىضارأ - ه

 رصم ماكح ثلاث « سوينورتب نا نيخروملا

 ىضارأ عيمج ةيكلم عزنتا « سطسغا دهع ىف

 ' «ةماعلا ىضارألا» نم اءزج تحبصأو دباعملا

 نم ريبك بناج ةيكلم:نا ىف كش ال ناك اذاو
 نأ حجرألا ناف « عزتنتا دق دباعملا ىضارأ

 ىتلاىضارألا نم ناك هتيكلم عزتتا ام بلغأ
 ةنهكلا ناكو دياعملل رخاوألا ةملاطيلا اهحنم

 ىشارألا انآ 2 اهتراداب نوموق مسهسفا
 الا دياعملل اكلم تيب دقف ةبيدقلا ةسدقملا

 اهترادا ىلوتت تناك ىتلا ىه ةموكحلا نأ

 لوألا رطشلا ىف لاحلا هيلع تناك ام وحن ىلع

 ةعارزب ةنهكلل حمس هنكل « ةملطبلا رصع نم

 تاجاح دسل ةسدقملا ىضارألا نم ءزج

 بئارض ىبجت ةموكحلا تناكو « ديامملا

 نيح ىف ضرألا نم عونلا اذه نع ةددحم

 عزتنا ىذلا دباعملا ىضارأ نم ءزجلا كلذ نا

 ةلودلاىضارأ نم هريغ لثم رجوي ناك هتيكلم
 . راجيالا ىلع الا هنم ةموكحلا لصحت ملو

 نكميو م:ه:ه940د عيلخدلا ىضارأ ل ه

 ىلا ىضارألا نم ةئفلا هذه ةأشن عاجرا

 اهتيهام نكل لقألا ىلع لوألا نرقلا فصنتم

 كلذ عمو . نيثحابلا نيب لدجلا راثم تلازام

 جاتلاىلا تلآ ىضارأ تناك اهنا المتحم ودب

 رخآل وأ ببسل امئاد وأ اتقؤم امأ اهتيكلم

 ءاقل امناو ةلودلا ىضارأ لثم رجؤت تناكو

 . ادج عفترم راجيا

 هذه نأ حجريو « ندملا ىضارأ - ؟

 ناك ىتلا ىضارألا نم نوكتتت تناك ىضارألا
 مهندم ىلا تلآو ندملا كلت ونطاوم اهكلمي

 ب
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 اهايا مهكرت وأ اهباحصأ لسن ضارقتا ببسي

 ىناثلا نرقلا ىفف « ىرقلاو ندملا كلتل ةبه

 برق اضرأ كلمت ةيردنكسإلا ةنيدم تناك

 ثلاثلا نرقلا ىو « مويفلا ىف ايرمهوي ةيرق
 ىونيسسرا ىتنيدم نم لك تناك
 تناكو . اضرأ كلمت انجام سيلويومرهو

 نع ةلوئسم ربتعتو اهيضارأ رجوث ندلا هذه
 ةيريدملا ةموكح مامأ اهيلع ةقحتسملا بئارضلا

 نأش كلذ ىف اهنأش ىضارألا اهيف دجوت ىتلا

 . اهتورجويو ىضارأ نوكلمي نيذلا دارفألا

 فلأت ىفارألا نم ةلودلا لخد ناك دقو

 تناك ىتلا بئارضلا نمو اهيضارأ راجيا نم

 ضعبو ىرخألا ىضارألا عاونأ ىلع اهضرفت
 . اهيضارأ ىلع اهضرفت تناك ىتلا بئارضلا

 ىلع ةلودلا اهضرمت ىتلا بئارضلا تناكو
 رادقمو تاعورزملا عون ىلع فقونت ىضارألا
 كلذلو . لينلا ناضيف ةلاحو ضرألا ةدوج

 نييسيئر نيمسسق مسقت ىفارألا تناك
 ىضارألا رخآلاو نيتاسبلا ىضارأ امهدحاو

 اضيأ مسقني ريخألا مسقلا ناكو . ةيعارزلا

 هايملا اهرمغت ىتلا ىضارألا امهدحأ نيمسق

 الو . هايملا اهرمغت ال ىتلا ىضارألا رخآلاو

 تناك هايملا اهرمغت ىتلا ىضارألا نأ ف لادج

 ضايحلا ىف مسقت ىتلا ىضارألا نع ةرابع
 رخآلا مسقلا اما . ناضيفلا هايم اهيطغتو
 ىف عقت ىضارأ نع ةرابع ناك هنا نظلا بلغأف

 اذا هايملا اهلصت الف ةعفترم اهنكلو ضايحلا

 ضعب نكل « ائطاو ناضيفلا بوسنم ناك

 هذه نأ زئاجلا نم هنا ىري نيثحابلا

 ضايحلا جراخ عقت تناك اهضعب وأ ىضارألا

 املاد ابر ىورتو

 ةيرقلا بتاك ناك هلك كلذ لجأ نمو

 ىضارألا عاونأ ةفاكب لجس دادعاب افلكم

 امهنم عون لك عقومبو هتيرق مامز ف ىتلا
 ةموكحلا قاقحتسا رادقمو هبابرأو هتحاسمو

 ضرأ ةعطق لك نع بئارض وأ تاراجيا نم

 نع ىونس ريرفت دادعاب كلذكو هتقطنم ىف
 ىلع أرطي ناك امعو ىضارألا كلت ليصاحم

 مجاري لجسلا ناكو . رييغت نم املاح
 ةلثمآ دجوتو . مقاولل اقباطم هلعجل ايونس
 وآ ىضارألا باحصأ اهمدق تاسامتلال ةريثك

 مهيضارأ ةلاح اميف نوفصي اهورجأتسم

 بئارضلا وأ راجبالا ضيفخت نوبلطيو
 رخآت لثم ةيداعلا ريغ فورظلا فو . اهببسب
 هبوسنم نود هطوبه وأ هدعوم نع ناضيفلا

 تاميلعت ردصي ماعلا مكاحلا ناك ىداعلا

 هجوت تناكو تاسامتلالا هذه لثم ميدقتل

 . ةيرقلا بتاك وأ ىكلملا بتاكلا وأ دئاقلل

 ثحبب نومو اهخويش وأ ةيرقلا بتاك ناكو
 نع اريرقت ةيرقلا بتاك هرثأ ىلع مدقي ىلوأ
 تاراجبالا وأ بئارضلاو هتيرق ىضارأ ةلاح

 اذمه ناكو . اهنم ءزج لك نم ةقحتسملا

 هب موقت ىذلا صحفلل اساسأ ذختي ريرقتلا
 بتاكل مهفقتو ضرغلا اذهل لكشت ةنجل
 ليدعتب موقيف املمع جئاتتب اريرقت ةيرقلا
 دئاقلل ةجيتنلا غلبيو ريرقتلا اذهل اقفو هلجس
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 بئارضلا مئاوق حيحصتل ىكلملا بتاكلاو

 . تاراجبالاو

 بتاك نا ةفلتخملا نئارقلا نم نيبيو
 ةيصخشلا هدوهج ىلع دمتعي ناك ةيرقلا

 ثيح نم عقاولل ةقباطم هتالجس لعجل
 اهراجئتسا وأ ىضارألا ةيكلم ىف تارييغتلا

 . اهيرجأتسم وأ

 ةبيرض ىه ىضارألا بئارض مهأ تناكو
 عرزي ام لك نم اعون ىبجت تناكو بوبحلا

 ىضارأو صاخلا كالتمالا ىضارأ نم ابوبح
 ةنهكلا ناك ىتلا ةسدقملا ىضارألاو ندملا

 هذه لخد ناكو « اهلالقتسا ىلع نوموقي

 ىتلا حمقلا ةيزج نم ابناج نءوكي ةبيرضلا
 ةنودلا لخد ناكو .امورل اهعفدت رصم تناك

 نوكيو اعون اضيأ عفدي اهيضارأ راجيا نم
 هذه لدعم ناكو . ةيزحلا نم ىقابلا ءزجلا

 بدرألا عابرأ ةثالث نيب حوارتي ةبرغفلا

 ضرألا ةلاحل اعبت ةرورأ لك نع نييدرأو
 عارزلا ىلع ناكو . هيلا ىمتنت ىذلا عونلاو

 ةيرسقلا نرج ىلا مهلوصحم لك اولقني نأ
 ةموكحلا ىفظوم فارشا تحت سردي, ثيح

 ىلع ةلودلا لو صح دعبو ةيرقلا خويشو
 قلطي ناك تاراجيا وأ يئارض نم اهقاقحتسا

 اوناك نيعرازملا نكل لوصحملا ىقاب حارس

 ىلا ةلودلا تاقاقحتسا لفت نع نيلوئسم

 ىلا هلقنل اديهمت حمقلل ىلحملا نزخملا

 دعب الا مهتيلوئسم ىهتنت الو ةيردنكسالا

 )51010805( نزغملا نيمآ نم مهلو صح

 . مهيلع قحتسملا مالتساب لاصيا ىلع

 اريمحو الامج بلطتب حسمقلا لقن ناكو
 نم مث ىلحملا نزخملا ىلا عرازملا نم هلقنل

 تناك ثيح ىئام ىرجم برقأ ىلا نزخملا

 هلقثي موقتف لينلا ىلا ةريغص نفس هلمحت
 ةيودلا تناكو . ةيردنكسالا ىلا ةريبك نفس

 مل اهنا ودبي نعل لمحلا باود ضعب كلمت
 تالانلو لوصخملا تقوى ةحادلا هلا تق
 باحصأ ىلع ضرفت ةيلحملا تاطلسلا تناك

 عضت نأ ةريغصلا نفسلاو ريمحلاو لامجلا
 لئاسولا هذه نم اهيفكي ام اهفرصت تحت

 رمأ ىلونت تناك ثيح لينلا ىلا حمقلا لقتل
 فارشا تحت نيحالملا تامظنم هلقنو هنحش

 نا ودبيو كلذب مهمزلت تناك ىتلا ةموكحلا

 ىف نومهسي اوناك نييردتكسالاو دوهيلا

 هدي نادم نق صو لسا هدف
 لقن 45 ماع ىف هنا ركذن نأ انبسح ةيليعلا

 نويلم عبر مويفلا ةيريدم ماسقأ دحأ نم
 ناك سطسغأ دهع ف هناو ؛ حمقلا نم بدرأ

 رصم امهعفدت ىتلا ةيعونلا ةيزحلا رادقم

 ىأ « (سمدتن) ثكويلم نيرشع غلب ايونس
 تناك عيبر لك ىفو . بدرأ نيبالم ةتس

 ىلونت ةيردنكسالا ىف نفسلا بابرأ تاباقث

 ةيردنكسالا نم ةيعونلا ةيزجلا هذه لقت
 ىلع نيبتن نأ ريسيلا نم سيلو . امور ىلا .

 عرازملا نم ةيعونلا بئارضلاو تاراجيالا
 ىرجأتسم نأ ودبي نكل امور ىلا لصن ىتح



 اوناك ىضارألا بابرآو ةلودلا ىفارأ

 نيح ىلع لينلا ىتح لقنلا تاقفت نولمحتي
 نم لقنلا تاقفت لمحتت ةموكحلا تناك

 دنع ىسيئرلا نزخملا ىتح ةيلينلا ىناوملا

 . امور ىلا كانه نمو ةيردتكسالا

 وأ نيتاسب مهضرأ نوحلفي نيذلا ناكو

 نوعضخي انوتيز وأ احلي وأ اني وأ امورك

 تناكو . ادقت مفدت ٍبئارشلا نم ةلسلسل

 مقدت (عءمدصعته)  بئارغلا هذه ىدحا

 ةرورأ لك نع ةمخارد ه٠ لدعمب مويفلا ق

 لك نع ةمخارد ؟ه و موركلا ىضارأ نم

 . نيتاسلا ىضارأ عاونأ ىقاب نم ةرورأ

 ناكم لك ىف ادحاو نكي مل لدعملا اذه نكل

 ىتلا ىضارألا عاونأ نم عون لك ىلع الو

 نيتاسبلا ىضارأ تناكو . ةيرفلا هذه عفدت

 فرعن ال (هموسمنبو) ىرخأ ةيرض مفدت

 فرعن اننكل ايلعلا رصم ىف اهلدعم نع ائيش

 نع ةيزنورب ةمخارد ٠..” مويفلا ىف ناك هنا

 ١٠6٠١ و موركلا ىضارأ نم ةرورأ لك

 ىضارأ عاونأ ىقاب نم ةرورأ لك نع ةمخارد

 ىبجحت ةييرضلا هذه تناك امدنعو . نيتاسبلا

 ىلعز الداعي ناغلملا ناذهناك ةيضفلا ةلمعلاب

 تامخارد سمخو تامخارد رشع ىلاوتلا

 ىضارأ ةفاك نع ىبجت تناكو . ةييضف

 دارفألل مأ ةلودنل اكلم تناكأ ءاوس نيئاسبلا

 دحاو لدعمب (ٍموجمدتوم) ةثلاث ةيبرض

 5 ىأ ( ةبزئورب ةمخارد *؟و.وو هردق

 هذه نم ةرورأ لك نع ( ةيضف ةمخارد

 ةسسورفملا ىضارألا ءاسثتساب ىضارألا
 فلآ مدت تناك اهناف نوتيزلا راجشأب
 . ةرورأ لك نع ةمخارد

 «ىضارألا عاونأ ةفاك ىلع ضرمت تناكو

 : ودبي اميف ةسدقملا ىضارألا ادع ام

 ددحب ال اهرادقم ناك (مودطئهم) ةيرض

 عوتل اعبت امناو ضرألا ةلغ عونل اعبت
 نودؤي ىضارألا هذه بابرأ ناكو . اهتيكلم

 ايصخش لمعلا نم مهئافعا ءاقل ةبيرضلا هذه

 انرتو . تاونقلاو روسحلا ىلع ةرخسلا ىف

 بابرأ ناك موسيفلا ةيريدم ق هنا قئاثولا
 نع ةيزنورب ةمخارد ٠ نوعفدي تاعاطقالا

 كالتالا ىضارأ بابرأ ىقابو ةرورأ لك

 نع ةيزنورب ةمخارد ١١٠ نوعفدي صاخلا
 سوخنير يسكو أ قئاثو ىدحا نكل ةرورأ لك

 هذه لدعم نا انيرت ١ءهر/ 9٠7 ماع نم

 . ةرورأ لك نع ةمخارد ٠٠١ ناك ةيرغلا

 ةيكلملا ىضارألا ىعرازم نا رظنلا فقوتسيو

 لك نع ةمخارد 16٠ اضيأ ُنوعفدي اوناك

 نيعرازملا نه ةئفلا هذه نأب ىحوب امم ةرورأ

 هذه عفد ءاقل ةرخسلا نم ىفعت تناك

 ةينامورلاةموكحلا اهب فتكت مل ىتلا ةبيرضلا

 . تاونقلاو روسحلا ةنايصو ءاشنا لجأ نم

 ةبيرض اضيأ ضرغلا اذهل ضرفت تناك دقف

 هردق تباث لدسعسي (طمسمت تلهب

 ريغ صخش لك ىلع لوبوأ : و تامخارد +

 ارخلا نم اسم

 ةعارزلا نيب ةقيثولا ةلصلا ءازاو
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 نع مالكلل ناكم بسنأ انه لعل ناويحلاو

 رصعلا ىف ناويحلا نم ةموكحلا دراوم

 كلمت تناك ةلودلا نا انب رم دقو . ىنامورلا

 ىلع لدي ام قئاثولا ف سيلو لمحلل اياود
 باودلا هذه رج تناك ةموكحلا نا

 اددع اضيأ كلبت ةلودلا تناكو . دارفألل

 نأ ىلا ةلدألا ريشت زعاملاو مانغألا نم اريبك

 اهيضارأ ىرجأتسمل اهرجرت تناك ةموكحلا

 نرقلا ىف كلذكو . ادونس نيعم رجأ ءاقل

 صتمت ةريبكلا عايضلا تذخأ امدنع ثلاثلا

 ىضارأ نم ءازجألا كلتو ةريغصلا تايكلملا

 الالغتسا اهلالغتسا رذعتي حبصأ ىتلا ةلودلا

 نورجؤي عايضلا هذه باحصأ ناك ارمثم

 نيبتيو.مهيضارأ ىرجأتسمل مهزيعمو مهمانغأ

 اوناك كلذك ىلاهألا ةماع نا قئاثولا نم

 هناو ةسناتسملا تاناويحلا نم ريثكلا نوكلمي

 ةرادالل ايونس اومدقي نأ مهيلع نيعتي ناك

 اريرقت اهيف نوشيعي ىتلا ةيريدملا ىف ةيلاملا
 ىبجت تناك ةموكحلا ناو اهنم هنوكلمي امع

 ريزاسنخلاو زعاملاو مانغألا ىلع بئارض

 لدعمب لويخلاو ريمحلاو لوجعلاو لامجلاو

 لك نم سأر لك نع ةيريدم لك ىف نيعم
 . عون

 : تاعانصلاو فرحلا  اعبار

 نم اودمتسي نأ وه ةملاطبلا فده ناك امل

 نم نكمم ردق ربكأ فريحلاو تاعانصلا

 اهميظنت ىف مهتسايس لمي مل' هناف لخدلا

 اوناك كلذ لجأ نمو . فدهلا اذه قيقحت الأ

 نوزكتحي اما اوناك دقف لئاسو ثالث نوعبتن

 الماك اراكتحا فرسحلاو تاعانصلا ضعب
 ةلوازم راكتحا قح دارفألا دحأل نوعيس وأ

 «اهتيعب ةقطنم ىف ام ةفرح وأ ةعانسص

 ةفرح وأ ةعانص ةلوازم ءاش, نم نوحمس وأ

 . ةلوازم نع ةبيرض ءادأ مهيلع نوضرفيو اهتاذب

 ةلاسحلا ىو . مهحابرأ نم ةيسن عفدو مهلمع

 لك ىف نيلغتشملا ددع ددحب ال ناك ةريخألا

 ةردقم امهدحأ ناك نالماع الا ةفرح وأ ةعاتص

 فرحلا بابرأ جاتنا باعيتسا ىلع ةقطنم لك
 تاباقث رخآلا لماعلا ناكو . كانه تاعاتصلاو

 ةباقن تجرد دقف تاعانصلاو فرحلا بابرأ

 ددع ديدحت ىلع ةعانص وأ ةفرح لك بابرأ

 . ةعانصلا وأ ةفرحلا هذهب نيلغتسملا

 ى تاعانصلاو فرحلا ميظنت لاز امو

 نيب فالخو لدج راثم نامورلا مايأ رصم
 ثيحب اهضومغو ةلدألا ةلق ببس ءاملعلا
 ءوض ىف ةعطاق جئئانت ىلا لوصولا رذعتي

 لوقلا نكمي ذاك اذاو . ةيلاحلا انتامولعم
 تعبتا ىنامورلا رصعلا ىف ةنأب ماع ةهجوب

 فرصحلا لالغتساو ميظنت ىف ةموكملا
 ةعبتم تناك ىتلا اهتاذ لئاسولا تاعانصلاو
 دق هنأ ىف لادج الف ةملطبلا رصع ىف لبق نم
 « لئاسولا كلت ىلع تارييغتلا ضعب تأرلط
 نم ريبك ددع نع تلزن ةموكحلا نأ ىف الو
 دقف « ةملاطللا رصع ىف ةلماكلا اهتاراكتحا

 ةلماكلا تاراكتحالاب نيتمئاق مياهلشياه دروأ



 نيتمثاقلا نيتاه نم نيبثيو نيرصعلا نيده ىف
 رشع ةعسن ناك تاراكتحالا هذه ددع نا

 ا رصعلا ف رثع دمحلو ةلاطبلا رصع ىف

 نع ةلدألا ةلق ناف لاح لك ىلعو . ىنامورلا
 ىحوب ىنامورلا رصعلا ىف تاراكتحالا مظن

 . رصعلا اذه ىف اهتسهأ صقانتب

 نأ ىف كشلا ريثي ام ةلدألا ىف سيلو
 ىف ةلالظبلا رثأ تفتقا ةينامورلا ةموكحلا

 جارختساو رجاحملاو مجانملا لالغتسا راكتتحا

 ٠ (مليم) هبشلاو (هتصوو)ر ادوصلاو حتلملا

 اوناك نامورلا نأ ىلع ةدودحم ةلدآ انيدلو

 نيكلهتسملا ىلع ةبيرض نوضرفي ةملاطبلاك
 تناك امنيح هنا ودبيو . حلملا ءارش قح ءاقل

 علسلا نم ةعلس كالهتسا ءاقل ةبرض ىبجت

 ةعلسلا هذه عنص ركتحت ةموكحلا تناك

 نأ ودسو . ةقطنملا كلن ىف اهجارختسا وأ

 جيردتلاب تذختا ةملطبلا رصعيف ةمحلا ةعانص

 دارفألل اهجاتنا قح عيب ىلع موقي ماظن لكش

 ناو « نيكلهتسملا ىلع ةبيرض صرفو دباعملا وأ
 ناو ىنامورلا رصعلا ىف امٌئاق لظ ماظنلا اذه

 امب ةعحلا عانص دمت دعت مل ةلودلا تناك

 وحن ىلع ريعشلا نم هيلا نوجاتحي اوناك
 . ةملاطبلا رصع ىف لمفت تناك ام

 ىنامورلا رصعلا ىف هنأب ةلدألا ىحوتو

 تيزلا ةعانسص ركلتحت ةموكحلا دعت مل

 ىف لعفت تناك ام وحن ىلع الماك اراكتحا

 ريش ةلدألا نم انيدل ام لكف « ةملاطبلا رصع

 دارسفألل اكلم تناك تيزلا رصاعم نأ ىلا

 اوناك ماع هجوب نيحتنملا نأ ىلاو دباعملا وأ

 ضعب ىريو . ةثرجتلا راجت رودي نوموقي
 هذه ىلع ةموكحلا ةرطيس نأ نيثحابلا

 مازلا ىدعتت ال تناك مويفلا ىف ةعانصلا

 ىلع لصحي نأ هتيز عيب ديري ىذلا جتنملا
 انتا عقاولاو . خرامونلا نم كلذب صيخرت

 ايلقره ةيرق ىف تيز ةرصعم بحاص نا فرعن
 دسحاو ماع ىف عيبلا قح ءاقل عفد مويفلاب

 ضعب بناجىلا لوبوأ ١ و ةيضف ةمخارد م

 اضيأ انيرت قئاثولا نكل . ةيفاضالا موسرلا
 ىلع ةدحاو ةببرض نم رثكأ ىبجت تناك هنا
 ءاحنأ نم اهريغو مويفلا ىف تيزلا ةعانص

 هذه ىدحا نأ فرعن انك اذاو . دالبلا

 ةمدختسملا تاودألا نع ىبحت تناك بئارضلا

 ةيهام ةقرعم رذعتب هناف تيزلا جارختسا ىف
 تناك ةموكحلا نأ دعس الو . رخآلا ضعبلا

 ىلع ءاشي نمل تيزلا ةعانصب لاغتشالا حيبت
 امهادحا تناك نيتبيرض لقألا ىلع عفدي نأ
 ىرخألا تناكو ةعانصلا هذه ةلوازم ةييرض

 ساسأ ىلع ردقتو جاتنالا ىلع ةبيرض

 فاج ىلا اذه ؛ كلذ ىف ةمدختسملا تاودألا

 . جاتالا عيب صيخرتلا نع ةبيرض

 رصعلا ةيادب ىف هنأ ىلا ةلدألا ريسشتو

 قى اتلدلا تاعقنتسم ضعب تناك ىنامورلا

 ضعب تناك مويفلا ىف هنأ ىلاو دارفألا ةزوح

 ةعيض نم اءزج ن'وكت لقألا ىلع تاعقتتسملا

 سوكينامرج ةثروو اطسغأ ايلوي ةروطاربمالا

 تناك ةروطاربمالا ْنأ قئاثولا نم نيبتيو

 ب (عوه دج



 مزتلم قيرط نع تاعقنتسملا هذه تاجتنم عببت
 ناكو تاحتنملا هذه عيب قح اهتم ىرتشي ناك

 اذه فاو « نيرخآل هقح عس مزتلملا اذه

 ةعيض تلآ نأ دعب اعيتم لظ ماشظنلا

 قئاثولا نم نيبتو . جاتلا ىلا ةروطاربمالا

 ىلع ةبيرض ىبجت تناك ةموكحلا نا اضيأ
 دعبي الو . ةيردتكسالا ىو مويفلا ىف قرولا

 ىناثلا رطدشلا ىف لاحلا هيلع تناك ام لثم هنأ

 رصعلا ف دجوت تناك ةملاطبلا رصع نم
 ةيلهأ عناصمكلذكو ةيموكح عناصمىنامورلا

 عاتبت تناك ةريخألا عناصملا هذه ناو قرولل

 . ةعانصلا هذه اهتلوازم قح ةموكحلا نم

 راشتتالا ةعساو جيسنلا ةعانص تناكو

 ضومغ هفنتكي اهميظنت رمأ نكل رصم ىف
 ىلبقلا هجولا ىف هنا فرعن انك نإو ديدش

 (ةتوممقمعط) لاوتألا ىلع فرشملا ناك

 مهلاونأ ةماقاب صيخارت نيج ساتلل ىطعي

 ذوره ىعدي اصخش ناو « مهلمع ةلوازمو
 نيفرشملا ةعستلاو نويسا د ىلا ابلط مدق

 ةغايدلا راكستحا ريجأت ىلع « نيرخآلا

 دحاو ماع ةدمل فارشالا قح ىلع لوصحأل

 سيالخرا ةبرق ىف لاونألا ىلع

 ةيضف ةمخارد ٠.” هردق رجأ ءاقل مويفلاب

 باج ىلا ةيواستم ةيرهش طاسقأ ىلع عفدت
 نا كلذك فرعنو . ةيفاضالا موسرلا ضعب

 ايلعلا رصم ىف مأ مويفلا ىف ءاوس نيحسانلا

 ةبيرض ةيرهش طاسقأ ىلع نوعفدي اوناك

 ةبيرض اهرابتعا ىلا نيخروملا بلغأ ليمي

 (ةعءطعاةتك)

 ىلع نوقفتي ال مهنكل ةنهملا ةلوازل صيخرت
 طبرت ةبيرضلا هذه تناك ىذلا ساسألا

 قاثولا ف ودس ام ريسفت ىلع الو هاضتقس 0

 ةيريدم نم ةبيرضلا هذه ةميق ىف توافت نم
 بعلت مويفلا ةشمقأ تناك املو . ىرخأ ىلأ

 ةيقرشلا دالبلا ىلا تارداصلا ىف اماه ارود

 ىلبقلا هجولا ةشمقأ ركذ دري مل هنا نيح ىلع

 نيثحابلا دحأ ناف ةيجراخلا ةراحتلا ىف

 دقو لاونألا ىلع فرشملا ةباقرل عضخب ناك
 ىلع فرشملا نأ ول ىأرلا اذه لبقت انك

 اننكل اهدحو مويفلا ىف الا دجوي مل لاونألا

 . هركذ انب رم امك ىلبقلا هجولا ىف هاندجو

 اهيلع رثعي مل قئاثو نم نيبنت ىرخأ ةيحان نمو
 سوخنيريسك وأ ىف اضيأ لب بسحف مويفلا ىف
 ىلع ضرفت تناك ةموكحلا نا سيلويومرهو
 ردقب اهدادما ةقطنم لك ىف جيسنلاب نيلغتشأا

 شيجلا لاجرل سيالم نم هيلا جاتحت امم نيعم

 ىحوب امم ؛ نيعم رجأ ءاتل مهريغو ةطرشلاو
 ىف نوجسانلا اهلمحتي مل ةعبتلا هذه نأ

 ءاحنأ لك ىف امناو طقف اهنيعب ةيريدم

 عدب ال ةلدأ نم انيدل ام ناك اذاو . دالبلا

 ةعانص ىلع ةموكحلا فارشاىف كلل الاجم
 ناف اريبك الالغتسا اهلالغتساو جيسنتلا

 رسمأ نيبتل الاجم عدي ال ةلدألا ضومغ
 نم اديقعت رثكأ ناك هنا ودبي ىذلا اهميظنت

 الاصتا اهب لصتت تناك ىتلا ةغابدلا ةعاتنص

 صخشل عيبت تناك ةموكحلا نا ودبيو اقيثو
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 ةفقطنم ىف اهب لاغتشالا قح رثكأ وأ دحاو
 ى اضيأ لاحلا ناك كلذ نا حوليو . اهنيعب

 رولشسلاو ةيبهذلا ىلحلاو رجآلا تاعانص
 صخش دهعت نع انثدحت قئاثولاف . قيحاسملاو

 ىلا ةيضف ةمخارد نينامث ةموكحلل مفدي نأب
 عنص قح ريظن ةيفاضالا موسرلا ضعب بئاج
 سري وثكرك ىف ةنس ةدمل رجآلا عسيبو

 هل حامسسلا عم م ويفلاب (طمطءطمعاوم)

 اناك نيلجر نعو « نيرخآل قحلا اذه ءاطعاب

 انونس ةيضف ةمخارد ؟54 ةموكحلل ناعفدي

 ايريميهوي ىف ةيبهذلا ىلحلا ةعانص ريظن
 ؛ تاونس عبرأ ةدمل مويفلاب (8دطعسعتن)

 ىرتشا دق ناك روتساك ىعدب لجر نعو
 ميس قح ىف ةصحلا فصن ةموكحلا نم

 ستسي# ميلقا ف نييحاسملا عنصو روطعلا

 نويياراس ىعدي لجر هيلا مدقتف مويفلاب

 قح ءانثتساب قحلا اذه عير هنم ىرتشيل

 . دايعألاو قوسلا مايأ ىف عيبنا

 ىرحبلا هجولا ىف ةماعلا تامامحلا تناكو

 ىلبقلا هجولا ىف امأ تايدلبلا وأ ىلاهألل اكلم

 اهيلع رطيصمت وأ ةموكحلا اهكلمت تناكف

 باح صأ ناك ىرحبلا هحولا ىفو . دياعملا

 اهردق ةبيرض ةموكحلل نوعفدي تامامحلا
 هجولا ىف امأ لخدلا ثلث وأ حابرألا ثلث

 هتباث ةبرض نوعفدي ىلاهألا ناكف ىلبقلا
 . اهتتايصو ةماعلا تامامحلا تاقمت ةهجاول

 ةروصقم كامسألا ديصب ةصاخلا ةلدألاو

 ةموكحلا نأ اهنم نيبتو مويفلا ةقطنم ىلع

 م - ١ ١الحضارة

 ةقطنم لك ى ديصلا ةلوازه قح عيبت تناك

 لينلا ىف ةحالملاب نولغتشي نيذلا ناك كلذكو

 ىف مهلمع ةلوازم قح ةموكحلا نم نوعاتبي

 فلتخم لوانتل انه ماقملا عسمت الو

 نكمي ام لك نأ ودبيو فرحلاو تاعانصلا

 تناك اذا هنأ وه ةلدألا نم هصالختسا

 نم ريسشك نع تلزن دق ةينامورلا ةموكحلا
 ةملاطبلا دهع ىف ةيماق تناك ىتلا تاراكتحالا

 تاراكتحالا هذه ضعبب تظفتحا دق اهناف

 ةلوازم ةيصان ىلع ةضباق لاح لك ىلع تلظو

 ناك هنا دح ىلا ةفلتخملا تاعاتصلاو فرحلا

 ةعانص وأ ةفرح ىأ ةلوازم دحأل رسبت ال

 نم ةيسن ءاقل اما ةموكحلا نم صيخرتب الا

 قو « تباث رجأ ءاقل وأ لخدلا وأ حابرألا

 تناكو . اعم نينثالا ءاقل تالاحلا ضعب

 نيذلل ةرشابم صيخرتلا ىطعت اما ةموكحلا

 ةعاتسص وأ ةفرح ىأ مهسفخأب نولوازي

 ىأ ام ةفوح وأ ةعانص .ةلوازم قح رجوت وأ

 ةعاتصلا كلت راكتحا قح ىرخأ ةرابعب

 دحاو صخشل ةبرق وأ ةنيدم ىف ةفرحلا وأ

 لصحت تناك ام ءاقل صاخشألا نم ةعامج وأ

 نيفلتخم دارفأل صيخارتلا تحنم اهنأ ول هيلع
 نورجأتسملا ءالّوه ناكو . ناكملا كلذ ىف

 ةقرحلا ةلوازم قح مهسفتأب نورشابي امأ

 نم قحلا كلذ نورجوي وأ ةعانسصلا وأ
 لوازي ناك نم لك نا لوقلا ةلمجو . نطابلا

 ةموكحلل اهنع عقدي ناك ةعانص وأ ةقرح ىأ

 مس ضعو



 'اوتاك نيذلا ىتحو رثكأ وأ ةدحاو ةببرض

 نوعفدي اوناك تاعانصلاو فرحلا نوملعتي

 . هضشرلا نش مهغولب درجمب ةبيرضلا هذه
 نم ةفرح وآ ةعانص نولوازي نيذلا لك ناكو

 ةياقت نوفلوزي ةيسيئرلا فرحلاو تاعانصلا
 ءاسنلا تناكو ءاسن مآ الاجر اوناكآ ءاوس

 ةباقتلا ءاضعأ ىلع ةضورفملا بئارضلا ىدؤت

 . لاجرلاب :ةوسأ

 ةراجتلا  اسماخ

 : ةيجراخلا ةراجتلا )١(

 تدغ ةيردنكسالا نأ ىلا لئالدلا ريشت

 قرش ىف ىراجت زكرم مهأ ىنامورلا رصعلا ىف

 ”نامورلا ناك الو . طسوتملا ضيبألا رحبلا

 اوناكو مهدنع ةيكرمجلا سوكملا اوغلأ دق

 رصم نس ةراحتلا عيجسبسلت نودبري

 امورو ماع هجوب ةيئامورلا ةيروطاربمالاو

 لقألا ىلع اونوكي نأ دعبي الق صاخ هجوب
 ناك ىتلا .ةحدافلا ةيكرمجلا سوكملا اوففخ

 نم ةيبنجألا تادراولا ىلع اهنوضرش ةملاطبلا

 انثدحيو . طيسوتملا ضيبألا رصحبلا دالب

 ىلا رصم نم رحبت تناك نفسلا نأب نوبارتسا
 ةيلاخ اهيلا دوبعتو عئاضبلاب ةظتكم امور
 كشت ال انك اذاو . ةليلق تانحشب وأ ضافولا

 ىذلا تقولا نع نوبارتسا ةياور ةحص ىف
 هناق ىتامورلا رصعلا ةيادب ىف ىأ هيف بتك

 هجو ىلع ررفقت نأ انيلع رذعتي ةلدألا ةلق ءازا

 اذه ىلع ترمتسا دق لاحلا تناك اذا نيقيلا

 نم تادراولا ددزت ملو كلذ دمب لاونملا

 لاحلا نا داقتعالا ىلا ليمن اننكل « برغلا

 تناك ام ىلع ىنامورلا رصعلا لاوط ترمتسا
 لضفي رصم نأآل كلذو . نوبارتسا مايأ هيلع

 ىلا الا رسقتفت مل ةيعيبطلا اهدراوم ىنغ

 كلذل امبتو نداعملاو ةديجلا باشخألا

 ىلع ماع هجوب برغلا نم اهتادراو ترصتقا

 . فرتلا تاودأ ضعب نع الضف داوملا هذه

 ضيبألا رحبلا دالب ىلا رصم تارداص امأ

 علسلا بناج ىلا لمسشت تناك اهناف طسوتملا

 ةيعانصلا اهتاحتنم نم ةفلتخم ريداقم ةيقرشلا

 « ريقاقعلاو تاجوسنملاو جاجزلاو قرولا لثم

 حلبلاو روهزلا لثم ةيعارزلا اهتاجتنم نمو
 ميدقت لجأ نم ىثاوملاو مامحلا نع الضف

 رحبلا لوجعو حيسامتلا كلذكو نيبارقلا

 لجأ نم ةيئأملا تاناويحلا نم اهريغو
 تناك رصم نأ لي . تاضارعتسالا

 ىلع ةوالع اهيوبح نم ابناج كلذك ردصت
 اهيضتقت امور تناك ىتلا ةيونسلا ةيزجلا

 .اهنم

 ةيعونلا ةيزجلا نأ انتوفي الآ بجيو
 ائيع دالبلا دراوم ىلع ىقلت تناك ةيلاملاو

 بوضن ىلا اعيرس ىدؤي نأ نم دبال ناك اليفقث

 لئاسو ةدعب دح ىلا ضوعي مل ول دالبلا نيعم

 تادراولاى لع تارداصلا ةدايز اهتمدقمفناك

 ةيردنكسالا راجت خابرأو ةيكرمجلا سوكملاو

 نيذلا حايسلا تاقفتو ةيقرشلا ةراجتلا نم

 دالبلا ملاعم ةدهاشمل ةرثكب نودفي اوناك

 بالطلا تاقمت كلذكو اهسقطب عاتمتسالاو

 اس له -



 قف ماعلا ىقلتل نوتآي اوناك نيذلا

 شيج تاقفن نع الضف « ةيردنكسالا

 تااشنملا ةماقاو ةيموكحلا ةادألاو لالتحالا

 ىلاتلابو ةشيعملا فيلاكت ةلق لضفبو . ةماعلا

 رصم تاجتنم تعاطتسا جاتتالا فيلاكت ةلق

 ملاع تاجتنم سفانت نأ ةيعارزلاو ةيعانصلا
 ةيزجلا انكرت اذاو . طسوتملا ضيبألا رحبلا

 حلاص ىف ناك ىراجتلا نازيملا نأ ودبي ابناج

 . رصم

 ةيردنكسالا نا اضيأ نوبارتسا ىوريو
 دالبو دنهلا عم ةراجتلا ركتحت تناك

 نم اريبك ابناج نأ حجرملا نمو . لاموصلا
 دالبلاو ةينامورلا ةيروطاربمالا نيب ةراجتلا

 سوينيلي انثدحيو . رصمب رمي ناك ةيقرشلا
 برعلا دالبو دنهلاو نيصلا عم ةراجتلا نأب

 ةيروطاريمالا نم ايوتسس فرت تناك
 « اهتضفو اهبهذ نم ليلق ريغ اردق ةينامورلا
 سويئيلي هركذ ىذلا غلبملا نا زئاجلا نمو

 اقفو هنأل ةيقرشلا تادراولا لك نمث لثمي ال
 ردصت رصم تناك هسفت بتاكلا اذهل

 . ةيقرشلا اهتادراو ءاقل ةيناتكلا اهتاجوسنم

 تارداصلا ريداقم نا ىرخأ رداصم نم نيبتيو

 نوبارتسا انثدحيو. ةريبك تناك قرشلا ىلا
 ملسلا ىلع ةيكرمج سوكم ىبِحَت تناك هنأب
 هيلا ةرداصلاو قرشلا نم رصم ىلا ةدراولا

 دنيلا نم ةمداقلا تانحشلا نمثأ نأبو

 رثكأ عفدت تناك انمث علسلا ىلغأو ةشبحلاو

 تائف نأب ىحوي امم اعافترا ةيكرمجلا سوكملا

 ةميقل اعبت توافتت تناك ةيكرمجلا سوكملا
 نوكُي نأ زئاجلا نم نكل . ةدروتسملا ماسلا

 ىذلا سطسغأ دهع دعب ريغت دق ماظنلا اذه

 ةميدقلا انرداصم دحأف نوبارتسا هيف بتك

 فصتتم نع رخآتم خيرات ىلا اعطق عجري ىذلا

 ةيماحلا أب انثدحي ىداليملا لوألا نرقلا

 (ةمعتطع ة؟هصع) ىموك ىكويل ىف ةينامورلا

 ةيكرمج اسوكم تادراولا ىلع ىبجت تناك
 لدج ريثأ دقو . اهتميق نم /؟6 اهردق ةتباث

 ىبجت تناك ىتلا سوكملا هذه لوح ريبك

 تاضارتعالا نم رثي مل هنكل ىموك ىكويل ىف

 ةيايج ىف ككشتلا ىلا وعدي ام ةيدجلا
 هنأ عمو . كانه ةعفترملا سوكملا هذه

 ةيكرمجلا سوكملا نع ةرشابم ةلدأ دجوت ال
 ةعقاولا ةيرصملا ىناوملا ىف ىجت تناك ىتلا

 ءوض ىف هنأ الا « رمحألا رحبلا ءىطاش ىلع

 ى نامورلا اهضرف ىتلا ةيكرمجلا موسرلا

 دق نامورلا نوكي نأ دعبي ال ىموك ىكويل
 ضرفي ناك ىذلا ىملطبلا ماظنلاب اولدبتسا

 ةفلتخملا علسلا ىلع ةتوافتم ةيكرمج اسوكم

 « نوبارتسا مايأ ودبي اميف امئاق لازي ال ناكو

 ةتاث ةيكرمج سوكم ضرف هماوق اماظن
 " ةيقرشلا علسلا فلتخم ىلع :/؟ه اهردق

 لاح لك ىلعو . ةيرصملا ىناوملا ىلا ةدراولا

 ق نوبحي اوناك نامورلا نأ ىف لادج ال

 ةراجتلا ىلع ةيكرمج اسوكم ةيرصملا ىناوملا

 دمع ىف هنأب انثدحمت قئاثولاف « ةيقرشلا

 هذه مازتلا قح ناك سويدوالك روطا ربمالا

 © لن



 . نامورلا نيمزتلملا نم تاعامجل عابي سوكللا

 سوكملا هذه ةميق ةفرعم ريسعلا نم ناك اذاو
 ةيكرمجلا سوكملا نا زئاجلا نم هناف ةيكرمجلا
 ىلع اهنم ىلعأ تناك ةيقرشلا تادراولا ىلع

 هذسمل اعيجشت قرشلا ىلا تارداصلا
 ىف زجعلا كلذل اعبت صقني ىكل تارداصلا
 ةينامورلا ةيروطاربمالا نيب“ ىراجتلا نازيملا
 نأب سوينيلي انثدحيو . ةيقرشلا دالبلاو
 دعب الا امور ىلا لصت ال تناك ةيقرشلا علسلا
 عافتراب ىحوي امم ةرم ةئام اهنمث فعاضتي نأ
 ىسيئرلا اهقيرط - رصم ىف ةيكرمجلا سوكملا

 راجت حابرأ ةماخ ضو - امور ىلا

 رودب نوموقب اوناك نيذلا ةيردنكسالا

 . ةراحتلا هذه ىف ىسيئر

 انتامولعم ءوض ىف نيبنت نأ ريبسلا نمو
 تارداص ىف اعبتم ناك ىزذلا ماظنلا ةيلاحلا

 ىأ ىلا وأ ىنامورلا رصعلا ىف اهتادراوو. رصم

 رصم ةراجت ىلع فرشت ةموكحلا تناك ىدم
 ناك نم لك نا حجرملا نم نكل ةيجراخلا
 ةموكحلل مفدي ناك ةراجتلا هذه ىف لغتشي
 ةوسأ كلذب هل صيخرتلا ءاقل ارجأ وأ ةبيرض

 . ةيلخادلا ةراحتلا ىف اعبتم ناك امد

 : ةيلخادلا ةراجتلا (ب)

 لك ىلع نيعت ناك هنا قئاثولا نم نيبتتو
 ةموكتسخلا ند لحي نأ ةفلس:ىأ ميم نم
 اغلبم ةموكحلل عفدي نأو كلذي صيخرت ىلع
 نأ ريسعلا نمو . ةنس لك وأ رهش لك انيعم

 توافتي ناك هنأل غلبملا اذه ريدقت ساسأ نيبنت
 ناك امك ةعلسلا عونل اعبت دحاولا ناكملا ىف

 ةعلسلا نع رخآ ىلا ناكم نم كلذك توافتب

 لك ىلع نيعتن ناك هنا كلذ لثمو . ةدحاولا
 مفدي نأ ىونيسسرأ ىف تيزلا عيب نم
 نيح ىلع ايرهش تامخارد ىنامث ةموكحلل

 مويباريسلا ناك سوخنيريسك وأ ىف هنا ىرن
 قح ءاقل ماعلا ىف تامخارد تس الا عفدي ال
 لجرلا ىلا ةراشالا تفلس دقو . تيزلا عيب
 م. و ةيضف ةمخارد م عقدي دهعت ىذلا

 ةئرجتلاب تيزلا عيب قح ءاقل ماعلا ىف لوبوأ
 اذا هنا ىرن اذكهو . مويملاب ايلقره ةيرق ىف

 راجتالا ءاشي نمل حمست انايحأ ةموكحلا تناك
 اهل عفدي ماد ام كلذ لسمفي نأب تيزلا ىف

 ىرخأ انايحأ تناك كلذب صيخرتلا ةيرض

 ةقطنم ىف عيبلا راكتحاب دحاو صخشل حمست
 حلملا عيب قح حنمت ةموكحلا تناكو . ةنيعم
 ءاقل ءاطع ريكأب اهل مدقتي نمل ةقطنم لك ىف

 . قحلا اذه ىلع لوصحلا

 ةيرق دبعم ىف تاورضخلا وعئاب ناكو

 (8هامممةتمان 2[عوان5) سوسين وباي ونك وس

 نا ودبي نيح ىلع ةمخارد +١ نوعفدب مويفلاب
 مويفلاب سينوتبت ةيرق ىف تاورضخلا ىعئاب
 ةينامثو تامخارد ىنامث نوعفدي اوناك اضبأ

 ىف قيحاسملا راجت نأ ظحالنو . تالوبوأ

 انايحأ ةبيرضلا نوعفدي اوناك ىونيسرا

 ىرخأ اناسيحأو ايرهش ةمخارد م5 لدعمب
 ىذلا رهسشلا ىف هنا لب ةمخارد ٠0 لدعمب



 ناك نيح ىلع طقف تامخارد ىنامث عفدي رخآ صخش ناك ةمخارد "+ هيف نوعفدي اوناك
 ةمخارد ١5 نوحفدب ةعجلا وعئاب ناك امن هنا دجنو . ةمخارد 4٠ سوخنيريسكوأ ىف لدعملا

 ناك تالاحلا ضعب ىو . طقف تامخارد ىنامث مفدي نيعئابلا كئلوأ دحأ ناك ايرهش
 لمشي ام ةعلس جاتتاب ةموكحلا صيخرت
 ىلع ةيبهذلا ىلحلاو رجآلا لثم اهعيب اضيأ
 تاعانسصلا نع مالكلا دنع انيأر ام وحن
 . فرحلاو

 دجوي ناك هنأ ةميدقلا رداصملا نم نيبثنو
 ةراجتلا ىلع دئاوعلا ةيابحل ايدخس دنع زكرم

 ةراجتلا ىلع دئاوعلا ةيابجل فنم ىف زكرمو ع دالبلا ةيلخادو ةيردنكسالا نيب ةلدابتملا
 ق زكرمو « اتلدلاو ىطسولا رصم نيب

 1 سو قطو سو دكا ويعم نيب ةراجتلا ىلع دئاوعلا ةيابحل سيلويومره
 ةراجتلا ىلع دئاوع نوبجي اوناك نامورلا
 ىتلا ةيسيئرلا ماسقألا ةثالثلا نيب ةلدابتملا
 هذه نيب كلذكو اهيلا مسقنت دالبلا تناك
 ةلصفتم ةدحو اهرابتعاب ةيردنكسالاوماسقألا
 : ماسقألا هذه نع

 ىبجت تناك هنأ انرداصم نم اضيأ نيبنتو

 للصحت تناك كلذ بناج ىلاو . ىرخأو ةيريدم نيب علسلا لدابت نع دئاوع كلذك
 قيقحتل دالبلا ءاحنأ ضعب ىف ةيفاضا موسر
 ىبجت تناك الثم مويفلا ىفف « ةفلتخم ضارغأ
 فئم قو ةيوارحصلا قرطلا ةسارحل موسر

 . ءانيملا ةنايصل موسر ىبجت تناك ناوسآو

 ىلع موسر لصحت تناك هناف طفق ىف امأ

 رحبلا ىناومو ةئيدملا هذه نم رفسلا تازاوج

 اعبت توافنت موسر هذه تناكو . رمحألا

 مفدي ةفدلا دئاق نلك دقف « رفاسم لك ةلاحل

 تامخارد ه ىداعلا راحبلاو تامخارد ٠

 تامخارد 4 عناصلا وتامخارد ه نفسلا ءانبو

 ٠+ ىدنحلا ةجوزو ةمخارد ١١م ةرهاعلاو

 ىلع لوصحلا نيعتب ناك دقف .. خلا ةمخارد

 ىلع تامارغ ضرفتو دالبلا ةرداغمل صيخرت

 . ةدعاقلا هذه نومرتحب ال نيذلا

 ىتش بئارض  اسداس

 ىلع بئارضلا نم هانركذ ام بناج ىلاو

 تناك ةراحتلاو تاعاتصلاو فرحلاو ىضارألا

 بئارضلا نم ةلسلس كلذك ىبحت ةموكحلا

 اياب اوكرتي مل نامورلا نأ ودب ذا ةفلتخملا

 . ةموكحلا لخد ةدايزن هوقرطي نأ نود

 بئارضلا هذه ضب زجون نأ نكميو
 : ىلي اميف

 تناكو (ةهومهمطنه) سأرلا ةبيرض ح ١
 نكت مل اهلعلو ادقن عفدت ىتلا بئارضلا مهأ

 ىلا عجرت امناو سطسغأ اهثدحتسا ةبيرض

 رخآ مساب فرعتت تناك امدنع ةملاطبلا رصع

 سطسغأ ثوكي نأ زئاجلا نمو . (ةوممعنو)
 اوناك صاخشأ ىلع اهضرفو اهلدعم داز دق

 اهيف درو ةقيثو لوأف « هدهع ىتح اهنم نيفعم

 ىنامورلا رصعلا ىف ةبيرضلا هذه ءادأ ركذ

 تناك دقو . م . ق 5١/55 ماع ىلا مجرت

 ىف ىتح دحاو لدعمب عقدت ال ةبيرضلا هذه

 1 احح



 دقف ةدحاولا ةنيدملا ىف الو ةدحاولا ةيريدملا

 ةئيادم ىف رخآ ىلا ىح نم لدعملا اذه فيلتخا
 نومفدي نويرصملا ناك مويفلا قو . ةبيط

 نم ةزاتمملا تائفلا دارفأ امأ ةمخارد ؛٠

 بابرأ ةلالسو ةيريدملا مصاوع ىئطاوم
 ىلع . ةمخارد ٠١ نوعفدي اوناكف تاعاطقالا

 سوخنيريسكوأ ةيريدم قى هنأ ودبي نيح
 تائفلاو ةمخارد ١5 نوعفدد نوبرصملا ناك

 فنم ىتيريدم ىف هناو « ةمخارد ٠١ ةزاتمملا

 م عفدت تائفلا هذه تناك سيلويومرهو

 هذه نا « الوأ نييت اذكهو . تامخارد

 ءاحنأ لك ىف دحاو لدعمب ضرفت مل ةبيرضلا
 تانفلا ىلع مأ نييرصملا ىلع ءاوس دالبلا

 عقدت مل تائفلا هذه نا « ايناثو . ةزاتمملا

 . هنوعفدي نويرصملا ناك ام -فصن امئاد

 تائفلا تناك تايريدملا ضعب ىف هنا « اثلاثو

 امأ . نويرصملا هعفدي امم رثكأ عقدت ةزاتمملا
 لك ةنهك نم نيعم ددعو نامورلا ثونطاوملا

 اضيأ ودبي اميفو ةيردنكسالا ونطاومو دبعم
 اوناك مهناف ىرخألا ةيقيرغالا ندملا ونطاوم
 اهعفدي ال ناك ىتلا ةبيرضلا كلت نم نوفعي
 نيب حوارتي مهرمع ناك نيذلا روكذلا الا

 هذه نأ حجريو . ءافعالا نسو ةرشع ةعبارلا

 ودبي نكل نيتسلا ىونيسرا ىف تناك نسلا

 نيعبسلا مث نيتسلاو ةسماخلا ىلا تديز اهنآ

 نم اضيأ ىفعي ناك هنأ ودبيو . حولي اميف
 ةيردنك سالا ةعماج ةذتاسأ سأرلا ةبيرض

 تالفحلا تايرابم ىف نوزئافلاو نويضايرلاو

 و.

 ةيلحملا ةرادالا ىفظوم ضعب كلذكو ةينيدلا

 بتاكو ميلقالا بتاكو ىكلملا بتاكلا لشم

 ْ . ةيرقلا
 ىلا نئارقلا ريشتو « جاتلا ةبيرض س ؟

 ةناباوملا قوقح حنم دعب ةبيرضلا هذه لاوز
 . الكرك دهع ىف دالبلا ناكس لكل ةينامورلا

 دمتستو ةملاطبلا دهع ىلا ةبيرضلا هذه عجرتو
 ادقن وأ اعون كلملل ةيده ميدقت نم اهتاشن

 . ىرخأ ةبسانمب وأ شرعلا هئاقترا ةبسانمب
 هذه تناك نامورلا دهع لئاوأ ىف هنأ لمتحيو

 اننكل ةصاخ تابسانم ىف الا ىبجت ال ةبيرضلا

 ىناثلا نرقلا رخاوأ ذنم هنأ قئاثولا نم نيبنت

 ماظنتاب ايونس ىبجت ةبيرضلا هذه تحبصأ
 امدنع ثلاثلا نرَقلا نم ىئاثلا فصنلا ىتح

 دقو . تاوئس سمخ لك ىبجت تحبصصأ

 اهنأ وهو رخآ اروطت ةيرضلا هذه تدهش

 بابرأ عيمج نم ىبجت تحبصأ نمزلا رم ىلع
 .مهنم نيعم قيرف نم اهتيابج نم الدب ىغارألا
 ردنكسا سورقس رومطاربمالا دعو دقو

 مل هنأ ودبي نكل ةبيرضلا هذه ةيابج فقوب
 اهنأ انيرت قئاثولا نأل كلذ نع لدع نأ ثبلي

 رؤدص دعب هدهع ىف نيترم لقألا ىلع تيبج
 . دعولا اذه

 ليثامت ةماقال ةصاخ ةبيرض - م

 اضيأ ىبجت تناك رخآل نيح نمف « ةرطابالل
 ىف مكاحلا روطاربمالل ليثامت ةماقال ةبيرض

 قئاثولا نم ةلسلس نم نيبنتو . ندملا فلتخم

 تيبج ةبيرضلا هذه نأ ناوسأ ىف اهيلع رثع
 رس عؤوادم



 نيلاثمت ةماقال ١١4 و :١٠١ ىماع ىف كانه

 ودبي اميف لاثمت ةماقال 1؟2 ماع فو « ناجارتل

 سونين وطنال لاثمت ةماقال ١4١ ىو نايرداهل

 نم لكل لاثمت ةماقال ١ ماع ىو © سويب

 ىف اهتابج ادع كلذو سوريثو سويلروأ

 ضعب ءالطل ١54 و ة3مو و 98١ ماوعألا

 رادقم ناك دقو . بهذلاب ةرطابألا ليثامت

 ناك اعافترا اهرثكأ نأ ذا اليلق ةيرضلا هذه

 تامخارد رثعو 1١ ماع فى تامخارد عبرأ

 اليلق اهرادقم ناك امهم نكل 1؟ ماع ف

 ائبع ىقلي ناك اهتيابج راركت نأ ىف كش الف
 ةرثك هتظهبأ ىذلا ىلاهألا لهاك ىلع اليقث
 ىبجت تناك هنأ ىلا نئارقلا ريشتو . بئارضلا

 . ةرطابألل دياعم ةماقا لجأ نم ةلثامم ةيرض

 ةبيرض نوضرفي نامورلا ناكو --
 قاوسألا ىف عابي ام لك ىلع :/5 اهردق

 ةتباثلا تاكلتمملا عيب ىلع ةبيرض كلذكو

 ىناثلاو لوألا نينرقلا لاوط اهرادقم نأ ودب

 نرقلا ىف تديز مث ءارشلا نمث نم ١١./ ناك

 ىلع نوضرفي نامورلا ناكو . ثلاشلا

 ,/.0 ةبيرض امأ . /؟ اهردق ةبيرض تانوهرلا

 تاكرتلاو ءاقرألا ريرحت نع ىبجت تناك ىنلا
 ملو نامورلا نوتطاوملا الا اهعفدد ال ناك اهئاف

 قوقح الكرك حنم امدنع الا رصم اهب رثأتت
 عم رصم ىف ناكسلا لكل ةينامورلا ةنطاوملا

 . ةيروطاريمالا ناكس ىقاب

 انتامولعم نا « نامورلا دونجلا ةنّؤم - ه

 ىف نامورلا اهعبتا ىتلا لئاسولا نع ةفيفط

 ريفوت لجأ نم ىناثلا فرقلا رخاوأ ىتح رصم
 نئارقلانكل ةينامورلا ةيماحلل ةمزاللا ةنووملا
 ايوتس ددحي ناك ماعلا مكاحلا نآب ىحوت

 ركسعم لك اهيلا جاتحي ىتلا بوبخلا ةيمك
 ةيريدم لك ىف عارزلا ضعب ىلع ضرغيو
 هددحي ضفخنم رعس ةيمكلا كلت ميدقت

 ىلاهألا نوكي نأ نم دب الو . ماعلا مكاحلا

 دجن اننأل ماظنلا اذه نم ىوكشلاب اوجض دق
 ةسرض هب تلديتسا دق ماع ف هنأ

 ىضارألا بابرأ ىلع (ةدصمدد همنلت:ةيفد) ةريغص

 نوفلكي ىلاهألا ناكو . ابوبح عرزت ىتلا
 مهنيب نولزني اوناك نيذلا دونجلا ءاوياب اضيأ

 ودبيو . رخآ ىلا ناكم نم مهلاقتتا ءانثأ ىف

 قحلا اذه لالغتسا نوئيسي اوناك دونجلا نأ

 رطضا ىتلا رماوألا نم ددع انيلا لصو دقف

 نم دونجلا ريذحتل اهرادصا ىلا ماكحلا

 قود: ىلاعألا نم .تامدخ..وأ لاو ءانقتفا
 نأ نايبلو كلذب صاخ نذا ىلع لوصحلا

 . طقف مهئاويا ىلع اروصقم ناك مهقح

 ريفوت اضيأ ىلاهألا ىلع ضرفي ناكو
 دنع هبيحصو ماعلا مكاحلل ةمزاللا تايجاحلا

 روطاربمالل كلذكو « دالبلا ءاحتأب مهفاوط

 . اهئاجرأ ىف هلقنتو رصم هترايز دنع هتيشاحو
 ىدحا انثدحت ذا انيه سيل ائيع كلذ ناك دقو

 ماعلا مكاحلا ةرايز ةيسسائمب هنأب قئاثولا
 اصخش ه؟ ءامسأ تجردأ سيلوبومرهل

 نمضتت تناكو ةمزاللا تاجايتحالا دادعال

 ادوقوو ةلاقبو نجاودو اكمسو امحلو ازبخ
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 ةمزاللا ريمحلاو ةيشاحلا باود فلع نع الضف

 ىف نأشلا كلذ ناك اذاو . ةيلحملا تالاقتتالل

 روصتت نأ اننكمي هئاف ماعلا مكاحلا ةرايز ةلاح

 ةرايز ةلاح ىف هميدقتب نوفلكي ىلاهألا ناك ام

 . روطاربمالا

 لمعلل ىلاهألا ريخست رابتعا نكميو - ٠
 ةليقث ةببرض روسجلا ةنايصو عرتلا ريهطت ىف
 نوفظوملا الا اهئادآ نم فعي مل هنأ ودبي

 ادقن عفدت تناك ىتلا تائفلاو نويردتكسالاو

 ماظن ثاكو . (هودنطنهد) ةرخسملا ةبيرض

 امنيب ذا رخآ ىلا ناكم نم فلتخي ةرخسلا

 ىف لغتشي نأ ةبيط ىف حالفلا ىلع ضرغي ناك
 مهن طلوص ىمست ةنيعم ةحاسم ةنايص وأ ريهطت

 انيعم اددع لغتشي نأ مويفلا ىف هنم بلطي ناك

 ةرتفلا ىف ماع لك مايأ ةسمخ ةداع ناك مايألا نم

 . سطسغأ فصتتمو ةينود ةيادب نيب ةعقاولا

 وأ رفخلل ةيلحم بئارض كانه تناكو

 لثم ةماعلا تآشنملا تاقفن ةهجاومو ةطرشلا

 اذه . كلذ ريغو دباعملاو قاوسألاو تامامحلا

 بئارض ىبحت تناك رخآل نيح نم هنأ ىلا

 بئارضلا ضعب ةليصح ىف زجعلا دسل ةيفاضا

 كلذ نع الصضفو . ماظتناب ىبجت تناك ىتلا

 نم ةنيعم تائف ىلع بئارض ضرفت تناك
 لثم ىرخأ تاثف اهعفدت ال دالبلا ناكس

 'تاعاطقالا بابرأ ةبيرضو دوهيلا ةبيرض
 . ةطرشلا ةبيرضو

 رصعلا ةيادب ىف هنأ ةظحالملاب ردجي اممو
 ىلع نكل الدتعم بئارضلا لدعم ناك ىنامورلا

 مل الو . اهددعو بئارضلا لدعم ديز نمزلا رم
 ىلع امور تاقفن الو رصم دراوم عسو ىف نكي
 زجعلا لك دس ةماعلا تاآشنملاو ةرادالا نوئش

 تناك ىتلا ةيدقتلاو ةيعونلا ةيزجلا نع مجانلا

 امتح كلذ عبتتسا دقف اهيلع ىلوتست امور

 . ىداصتقالا دالبلا بارخ

 بئارضلا ةيابج ماظن  اعباس

 رصم ىف ىبيرضلا نامورلا ماظن مستب
 ضعب ءانثتساب هنا امهادذحاو نيترهاظب

 عفد دالبلا ءاحنأ لك ىلع ضرفن مل بئارضلا
 عاونأ تناكف دحاو رايعمب الو اهتاذ بئارضلا

 ةيريدم نم فلتخت اهريباعم كلذكو بئارضلا
 . ىرخأ ىلا

 دحاو ماظن عبتي مل هنأ ىرخألا ةرهاظلاو

 ةيابج كامورلا عبتا دقف . بئارضلا ةيابج ىف

 سويربيت رصع ىتح مازتلالا قيرطب بئارضلا
 نيفظوم ةابج نع ىلوألا ةرملل عمسن امدنع

 مل ديدجلا ماظنلا اذه نأ الا (ميهط مهو

 ضعب تلظ دقف هلمكأب هقباس ىلع ضقب
 ةيك رجلا :نيوكملاو دئاوملا لكم تارقلا
 رخاوأ ىتح ىبجت تاعيبملا ىلع /. ؟ ةبيرضو
 . ميدقلا ماظنلل اقفو ىناثلا نرقلا

 لك بتاك ناك ىناثلا نرقلا ةباهن ىتحو

 مهيدل نيلا اهلهأ ءامسأب افشك دعب ةيرق

 اوناك ةابج مهيب نم دماقلا راتخبو نيعم باصن

 قفاوب نأ دعب تاونس ثالث ةدمل مهلمع نودي

 .مهرايتخا ىلع (ءمزوهوئهئمو) مسقلا مكاح

 ىأ نع نيلوئسم نوربتعي ةابحلا كئلوأ ناكو
 ةقطنم ىلع ةررقملا بئارضلا ةليصح ىف زجع



 عسمج ىف نولغوي اوناك كلذلو مهنم لك
 انثدحيو . زجعلا اذه ثودحل ايدافت بئارضلا
 ببس ترحجه املمكأب ىرق نأب نوليف
 .لهلهأب قاهرا نم بئارضلا ةابح هلزنآ ام

 ةبيرض رمأ نولوتي ال ةابجلا ءالؤه ناكو
 ناك ىناثلا ثرقلا ةياهن ىتح هنأ ذا بوبحلا
 نوملستي نيذلا مه (هن:هادهمز) نزاخملا ءانمأ
 ةابج ةمهم نأ ودبي نيح ىلع ؛« بوبحلا هذه
 ةروصقم تناك مموطمموو ةليتطمد) بوبحلا

 . ةبرضلا هذ تارخآتم عمج ىلع
 اوناك نيذلا نيفظوملا ناف ثلاثلا ثرقلا ىف امأ

 نيلوئسم اوناك نيذلا مه (06ط2م20:03) ثوعدي

 نيبنت نأ انيلع رذعتيو ةبيرضلا هذه عمج نع

 . بولا ةابجو نزاخلا ءانمأب مهتقالع

 نيذلا ةابجلاو بوبحلا ةابج نيب ةقرفتللو
 ىلع قلطأ ةيدقتلا بئارضلا نوبجي اوناك

 ةابج مسا ذاجارت دهع ذنم ريخألا قيرفلا

 .(ميهط مدع ةعووعتطهد) لاملا

 هك



 نما لل يصقلا

 «نييرصملل اوظفتحا ةملاطبلا نأ انب رم دقل

 ةيديلقتلا مهنيناوقي « فورظلا حمست ام ردقب

 نيئاوق » مسا اهيلع قيرغالا قلطأ ىتلا
 دق نامورلا نأ ىلا نئارقلا ريشتو . « دالبلا

 مهنأ ذا « ماع هجوب نيناوقلا هذه ىلع اوقبأ

 اضعب اضيأ ةملاظبلا لدع ام لثم اهضعب اولدع

 .رخآ

 ةنيدم لك قيرغا نأ كلذك انفرع دقو

 ' نوعضخي اوناك ةيموق ةيعمجو ةيقيرغا
 نيئاوقب » فرعت نيناوقلا نم ةنيعم ةعومجمل
 هذه نيب قيسنتلا لجأ نم هناو « نينطاوملا

 لجأ نم كلذكو نيناوقلا نم تاعومجملا

 ىلا اومتتي مل نيذلا قيرغغالا تالماعم ميظنت

 نوردصي ةملاطبلا ناك تايعمجلاو ندملا كلت

 ىقبأ دقو . عاونألا ةفملتخم ةيكلم رماوأ

 امك ةيكلملا رماوألا هذه ضعب ىلع نامورلا

 سيميلوطبو ةيردنكسالا نيناوق ىلع اوقبأ
 اهوقبط ىتلا سيطارقت نيناوق ىلع كلذكو

 ضعب اولخدأ مهنكل « سيلويؤونيطنا ىف
 . اهب لومعملا نيناوقلا ىلع تاليدعتلا

 ى لصفلل اميظنت هنأب لوقلا قبسو
 ىرصم امهدحأ نيفرط نيب بشنت ىتلا اياضقلا

 نانا سوما رست نزف ككاو
 ارارق. م. ق ١١4 ماع ىف ىناثلا سيدجروب

 ىه فالخلا عوضوم دقملا ةنل نأب ىفقي

 نوناقلا عون اهبجومب ررقت. نأ بجي ىتلا
 انسلو . فالخلا اذه ىف لصفلل قبطي ىذلا

 ق ةدعاقلا هذه تقبط دح ىأ ىلا فرعن .

 ةدعاق نأ فرعن انك ناو ىنامورلا رصعلا

 جاوزلا اءاضق ىف لقألا ىلع وبطن تناك ةلئامم

 نيب ىرصم جاوز دقع ةلاح ىف هنأ كلذو

 تناك ىّرغا رخآلاو ىرصم امهدحأ نيفرط
 ىف امأ قبطت ىتلا ىه ىرصملا ذوناقلا ماكحأ

 ماكحأ ناف ىقيرغالا جاوزلا دوقع ةلاح

 . قبطت تناك ىتلا ىه ىقيرغالا نوناقلا

 ديدج رصنع روهظ ءازا لاحلا ةعيبطبو
 رصنع وهو ىنامورلا رصعلا ىف ناكسلا نم

 ىنامورلا ثوناقلا لخد ثامورلا نينطاوملا

 تردصو نينطاوملا كئلوأ ىلع هقيبطتل رصم

 نيب ةينوناقلا تاقالعلا ميظنتل نيناوقلا ضعب
 اوناك نيذلا رصم ناكسو نامورلا نينطاوملا

 « (مه,موعنمن) بناجأ نامورلا رظن ىف مهرثكأ
 ىتلا ةيئوناقلا تاصاصتخالا نايبل كلذكو

 تائيهلا ميظنت ةداعاو ماعلا مكاحلل تيطعأ

 مس وال سل



 ىف لصفلا اهقح نم ناك ىتلا ةيئاضقلا

 . اياضقلا

 ةيلحملا نيناوقلا نأ ةظحالملاب ردجي, اممو
 قيرط نع ىنامورلا نوناقلاب ترئأت دق

 ماكحأو ماكحلا تارارقو ةرطابألا تاعيرشت

 ٠ مكاحملا

 : ىندملا نوناقلا  الوأ

 : ةيصخشلا لاوحالا ١-

 نوربتعي قيرغالا لثم نامورلا ناك املو

 ىصو ىلا ةجاح ىف مث نمو ارصاق ةأرملا

 ةيرصملا ةأرملا ناف اهتافرصت لك ىف اهيلع ىعرش
 ةميدقلا اهتتاكم ىنامورلا رصعلا ىف درتست مل

 اهنيب ةملاطبلا ىواس ذنم اهلاح ىلع تيقب لب
 كشلا ىلا ليبس الو . ةيقيرغالا ةأرملا نيدو

 رصعلا ىف نوفرمي اوناك نييرصملا نأ ىف
 جاوز » و « لماكلا جاوزلا » ىنامورلا

 ناذللا جاوزلا اعون امهو 6 ةبرحتلا وأ ةعتملا

 نع ثيدحلا قايس ىف امهنع مالكلا قبس
 . ةملطبلا رصع ىف نييرصملا دنع جاوزلا

 ةملاطبلا رصع ىف لاحلا هيلع تناك امكو

 ىف سيميلوطبو ةيردنكسالا قيرغا ناك
 امهدحأ نيدقع نوررحي ىنامورلا رصعلا

 قيرغالا ىقاب ناكو « ىنيد رخآلاو ىندم

 دوقع ) امهو دوقعلا نم نيعون نوفرعب

 نيعون اناكو « ةرشاعملا دوّقع » و « قافتالا

 نكل . جاوزلا نم دحاو عونل قيثوتلا نم

 6 قافتالا دقع » ريرحتب ىفتكي ناك ام اريثك

 . « اضيأ ةرشاعملا دقع » ريرحت نود هدحو

 نامورلا دنع ةيجوزلا مايق تبثي ناكو

 ناك ىذلا جاوزلا دقعو ةيجوزلا ةرشاعملا

 تالجس فرعت ةصاخ تالجس ىف لحس

 . جاوزلا

 نييرصملا دلع نوناقلا ماكحأل اقفقوو
 لكل ناك ءاوسب ءاوس نامورلاو قيرغالاو

 متي قالطلا ناكو . قالطلا قح نيفرطلا نم
 نم ةقيثو ريرحتو نيفرطلا لاصفتا درحمب
 نيفرطلا دحأل دعي مل هنأ اهيف تبي نيتروص

 قحي ناك كلذبو رخآلا فرطلا لبق قوقح
 . اديدج اجاوز دقعي نأ امهنم لكل

 ىنامورلا رصعلا ليق احومسم ناك اذاو

 دعب مل هناف ةدحاو ةجوز نم رثكأ ذاختا

 رصانع نم رصنع ىأل كلذي احومسم ذئدنع
 ريغل احومسم ناك هنكل « رصم ىف ثاكسلا

 نأ ىلا مهتاوخأ نم ةوخالا جوازتب نامورلا

 ثلاثلا نرقلا دعب ةميمذلا ةداعلا هذه تفتخا

 . ىدالمملا

 نيب جاوزلا نأ ىلا نئارقلا ريشتو

 ىف هب فرتمم ريغ ناك نييرصملاو قيرغالا
 ليلدب سيميلوطبو سيطارقتو ةيردنكسالا
 ٌؤونيطنا ىف هتحابال انوناق ردصأ نايرداه نأ

 تناك سوجولويديالا حئاول ناو سيلوي
 (ة5م1) 6 نينطاوملا » نيب جاوزلا ربتعت

 ' ةرثك لدتو . ءىففاكتم ريغ اجاوز نييرصملاو
 نوناقلا نأ ىلع فيرلا ىف ةطلتخملا تاحبزلا

 . كانه اهرظحي مل
 تناك ثامورلا نيب جاوزلا تالاح رثكأو

 ةعورشم ربتعتو نيينامور نيفرط نيب
 اريسلك كلذ ميمو ((نكاه صمته منف)

 ةعورشم ريغ ربتعت تناك تاحبزلا هذه

 ةرمث ءاشألا ناكو (دتدعم ممن ممستم)

 نولمحيو باجأ نوربتعي تاجيزلا هذه
 :ةضحا ءايبا

 قيرغالاو نييرصملا دنع نوناقلا قزفيو
 .ديبعلاو رارحألا نيب احضاو اًّيرفت نامورلاو

 دس ااا



 تائف ثالث ينامورلا رصعلا ىف ديبعلا ناكو

 ديبعو دارقألا ديبعو روطاربمالا ديبع ىهو

 . ةسينكلا ديبع دعب اميف مهفلخ نيذلا دباعملا

 قيرغالاو نييرصملا قح نم ناك دقو
 اياصو تناكو . تايصو لمع نامورلاو

 ىلا مجرتت مث ةينيتاللاب ررحت نامورلا
 سورقس ردنكسا ردصأ نأ ىلا ةيشرغالا

 ةيقيرغالا ةغللاب نامورلا اياصو ريرحتب هرارق
 . قيرغالاو نويرصملا لعفي ناك ام وحن ىلع

 ءامدقو نامورلا دونحلا اياصو تناكو

 . ةصاخ ةيركسع دعاوقل عضخت نيب راحملا

 نوناقلا ناك ةيصو دوجو مدع ةلاح ىفو

 اهتمدقم ىف ىتأن تاقبط ةثرولا بتري ىرصملا

 نأ ربكألا نبالل قحب ناكو ؛ دالوألا ةقبط

 رغصألا هيخأ بيصن فعض لداعي ابيصن ذخأب
 رادقم ىف هعم ىواسنتت هتخأ تناك ىذلا

 لوصمحلا دافحألا قح نم ناكو . بيصنلا

 فو . مهدج لبق ىفوت اذا مهببأ بيصن ىلع
 ىقبرغالا ثوناقلا ناك ةيصو دوجو مدع ةلاح

 « مهئابآ ةثارو ىف ةيقبسألا ءانبألا ىطعي

 تائبلل قحيو ةيواستم ءانبألا ةبصنأ تناكو
 نذخأ دق نكي مل اذا ثرالا ىف ةكراسملا

 ىبنجأ نم ةنطاوم جاوز ةلاح ىو . نهروهم

 اذه ءانبأل حمسي ال ةيردنكسالا نوناق ناك

 دوجو مدع ةلاح ىفو . مهمأ اوثري أب جاوزلا

 جوزلا ىلا لوؤي ثرالا قح ناك دافحأو ءانبأ

 دلاو ةبترملا ىف كلذ دعب ىتأي مث ةجوزلا وأ '
 ىنامورلا نوئاقلا ىطعأ كلذكو . فوتملا

 ةثارو ىف ةيواستم ةصنأو ةيقبسألا ءانيألل

 . مهئابك

 : ةينيعلا لاوحألا - "

 نامورلاو قيرغالاو نويرصملا ناكو
 وأ ةبوتكم دوقع ىفتقمب اما نولماعتن
 دقتع نيد راكتا ةلاح فو . ةيوفش تاقافتا

 ةدعاقلا عبنت تناك ىوفش قافتا ىفتقمب

 ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا » ةفورعملا
 . 6 ركنأ نم

 قوقح نامض لجأ نم هنأ انب رم دقو
 فرتعي ةملطبلا رصع ىف نوناقلا ناك نينئادلا

 ليجست ريغ دهعلا ةميدق ىرخأ لئاسوب
 دقو . ةيئازج طورش ىلع اهيف صنلاو دوقعلا

 ف اهب الومعم اعيمج لئاسولا هذه تيقب
 اهنم اقولأم نكن مل ام نا لي ىنامورلا رصعلا

 تناك امو « ىئافولا عيبلا » لثم نامورلا نيب

 هعابتأ كامورلا نيتطاوملا ىلع رظحت حئاوللا

 ىلا ةنوهرملا نيعلا ةيكلم دوقع ميلست لثم
 . مهسفنأ نامورلا نيب همادختسا عاش نئادلا

 ةدئافلا رعس اولعج ةملاطبلا ناك اذاو

 اولعج نامورلا لف ايونس :/54 وأ ايرهش /؟
 ىفو . ايوئس /1 وأ ايرهش 1١/: رعسلا اذه

 ناك ددحملا تقولا ىف نيدلاب ءافولا مدع ةلاح

 دقعلا ىف اهيلع صني ةمارغ نيدملا ىلع ضرغتي
 . ىلصألا نيدلا ةميق فصن ةداع تناك

 قيرغالاو نييرصملا دنع نوناقلا اكو

 وأ ةيراجت تاكرش فيلأتب فرتعي نامورلاو
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 ؛ةةناع لاتيعا هرعت كرك نيف نإ ةعاوس
 مهضعب ءاكرشلا ةقالع ددحي ناكو . ةصاخو

 كيرش لك قوقح هيف تبثي ىباتك دقع ضعبب
 قوقح نوناقلا اذه ددح دقو . هتايجاوو

 ضرأ راجئتسا ىلع نادقاعتن نيذللا نيفرطلا

 :لاتعوا نيرو ةقاناوا ديعوا ناهوا

 نطابلا نم اهرجرثي نأ ضرألا رجأتسمل حابأو
 ىلع ىلسصألا راجيالا دقع ىف ص اذا آلا

 ٠ . كلذ فالخ

 ىنامورلا رصعلا ىف نويرصملا رمتسا دقو
 ةقفص لكل لزانتلاو لالا ىدقع نوررحب

 اوناكف قيرفألا امأ . عيبلا تاقفص نم

 ىلع صنلا نمضتت دحاو دقعب ةداع نوفتكي

 نع هلزانتو ةعيبملا نيعلا نمث عئابلا مالتسا

 نمضت ال دوقعلا تناكو . اهيلع هل قح لك

 اذا الا ةلمك مهتيكلم قوقح نيرتشملل

 لافقتتا تيثآو نوصتخملا نوفظوملا اهررح
 تيدأو كلذب ةصاخلا تالجسلا ىف ةيكلملا

 . ةررقملا ةبيرضلا
 : ىئانجلا نوناقلا  ايناث

 ىئامورلا رصعلا ىف ىئانجلا نوناقلا ناكو

 : ىهو مئارجلا نم عاونأ ةثالث نيب قرفي
 صخش دض بكترت ىتلا مئارجلا دس

 مثارجلا هذه تناكو . مهتاكلتمم وأ دارفألا

 وأ لوقلاب ريغلا ىلع ءادتعالاو لتقلا لمشت

 ؛ ءادتعالاب ديدهتلا وأ ةراشالا وأ لعفلا
 « نيعم برأم قيقحتل ةوقلا مادختساو

 ريغلا تاكلتممب ررضلا قاحلاو « ةقرسلاو

 ىف ىوعدلا ةماقا تناكو . سيلدتلاو شغلاو

 هيلع ىدتعملا نأش :نم مئارجلا هذه لك

 لتق لثم ةنيعم تالاح ىف امأ

 ين م ودلا ناف نيفظوملا

 . ىوعدلا
 ةنازخلا دض بكترت ىتلا مئارجللا - ؟

 تاياسحلا ى ريوزتلا لمشت تناكو ةماعلا

 نم ةقرسلاو ةماعلا لاومألا سالتخاو

 دعي ملو . ةرطابألا عايض وأ ةلودلا تاكلتمم

 نيماحملا مادختسا ىنامورلا رصعلا ىف اروظحم

 مم دارفألا اهيف مصتخي ىتلا اياضقلا ىف

 . ةماعلا ةنازخلا

 ةلودلا دض بكترت ىتلا مئارجلا - م

 ةءاساو ىمظعلا ةنايخلا مئارج لمشت تناكو

 ةينيدلا مئارجلاو ةماعلا قوقحلا مادختسا

 كلذكو « ةملاطيلا رصع ىف ةفورعم تناك ىتلا

 كلذب صيخرت نود ةحاسسألا ةزايح
 تناك ىتلا ةحاسملا تاباصعلا تاءادتعاو

 . دالبلا ءاحنأ ىف اهيجو ىلع ميهت

 : ةيئاضقلا تائيهلا  اثلال

 رصم ىف ىئاضقلا ماظنلا نع انتامولعم نا

 اريثك اننأ ىتح ادح ةفيفط نامورلا دهع ىف

 عيطتسن نأ نود هب ةقلعتم لكاشم هباحن ام

 لاح لك ىلع فرعن انتكل « اهيف ىأر ءادبا

 ماظنلا اذه سأر ىلع ناك ماعلا مكاحلا نأ

 ىف دالبلا ءاحنأ لك ىف ايلعلا ةملكلا بحاصو

 ةنفئلنهنم) ةيئانحلاو ةيندملا ااضقلا

 ناك سصوعتس مهنعسص كلذكو
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 مكحلاو كالمألا ةرداصم قحب عتمتي

 كلذكو رجاحملاو مجانملا ىف ةقاشلا لاغشألاب
 , ىلا ليبس كانه نكي ملو « مادعالاب مكحلا

 .روطاربمالا مام ىوس هماكحأ نم فانئتسالا

 ماعلا مكاحلل ىئاضقلا سلجملا ناكو

 هل نيدعاسم نمو اسيئر هفصون, هنم نوكتي

 تايالولا ف نوراتخي اوناك مسمنأ فرعن

 فى سيل نكل نيمصاختملا ةيسنج نم ىرخألا
 رصمب قلعت اميف ءىشب مزجي نأ دحأ ةعاطتسا

 ماعلا ميكاحلل لوألا دعاسملا ثأ فرعن انك ناو

 ناك رصم ىف ةيئاضقلا نوئسشلا ىف

 فرعت انسلو . 01ةئه40665 ستودوياكمدلا

 ىئاضق صاصتخا فئلقوملا اذهل ناك اذا

 ةيئاضقلا هتطلس دمتس ناك اذا وأ لقتسم

 ىف طرتشي مل هنأ امب نكل ماعلا مكاحلا نم

 اعبت اوناكو ذوناقلا ةفرعم ماكحلا رايتخا

 ىف مهنونواعي نيينف ءاربخ ىلا ةجاح ىف كلذل
 نأ حجرن اتاف ةيئاضقلا مهتمهم ءادأ

 ىنوناقلا راشتسملا ناك ستودوياكيدلا

 1.«ودن تعالنم رودب موقو ماعلا مكاحلل

 ثدحتتو . ىرخألا ةينامورلا تابالولا ىف

 هل ناك رخآ ىئاضق فظوم نع اضيأ قئاثولا
 رصع ىف ةيئاضقلا نوكسشلا ىف ريبك نأش

 . ستساكيديخرالا وهو ةملاطبلا
 ىئاضقلا هسلجم دقعي ماعلا- يكاحلا ذاكو.

 ةيلويو ةينوي ىرهش ىف ةيردنكسالا ىف
 ىفو « اتلدلا برغ تايريدم اياضق ىف لصفلل

 اياضق ف لصفلل رياني رهش ىف نويزولب
 ىرهش ىف فلم قو « اتلدلا قرش تايريدم

 تايريدلملا ىقاب اياضق ىف لصفلل ليرباو سرام
 - هسلجم دقعل ايعاد ىري انايحأ ناك هنآ الا

 مأ اتلدلا ىف ءاوس ىرخآ نكامأ ىف ىئاضقلا
 . ايلعلا رصم ىف مأ ىطسولا رصم ف

 ىف لصفلاب ماعلا مكاحلا رثأتس ملو

 مكاحم نا نيثحابلا ضعب ىري ذا اياضقلا

 تناك ىتلا (طععسومفههن) قيرغالا ةاضقلا

 ناو ةمئاق تلظ ةملاطبلا رصع ىف ةدوجوم

 قى لصفلا ىف اهيلا دهعي ناك ماعلا مكاحلا

 ستساكيديخرألا ناو « تادنتسملا اباضق

 هدرفمب اما ةمهملا هذه لثمي موقي ناك اضيأ

 «© قررغالا ةاضقلا ةمكحم عم كارتشالاب وأ

 اياضق ىف لصفي ناك سوجولويديالا نأو
 . ةماعلا ةنازخلا

 ةيسيئرلا ةيرادالا ماسقألا ءاسؤر أكو
 ىف ماعلا مكاجلا نع نوبوني (ءمامتسل غ«عمق)

 اوناك مهنا نع الضف اياضقلا ىف لصفلا

 ماكح ناكو . تاعزانملا ىف ميكحتلاب نوموقي

 ىف نولصفب اضشيأ (6ةوئءووز) تانريدملا

 اودققف مايألا رم ىلع اوناك اذاو « اياضقلا

 نودؤي اورمتسا مهناف -صاصتخالا اذه

 نم ةملاطبلا رصع ذنم هب ثومون اوناك ام

 اباضقلا ميدقتو « تاعزانملا ف ميكحتلا

 ةلواحم ىف لشفلا دعب ةمكحملل نيمهتملاو

 ىف ىثدبم قيقحتب مايقلاو ايدو عازنلا ضف
 .نوناقلا ىفلاخم ىلع ضبقلا ءاقلاو « اياضقلا

 ىلا نوأجلي نوحالفلا ناك ام اريثكو

 الدب مهتاعزانم ضفل ةطرشلا لاجرو مهخويش
 . ةداتعملا ةيئاضقلا تاءارجالا ذاختا نم

 ديو ذي



 عاجلا
 ةيعاتجالا ةانملا

 : مهلاحو ناكسلا ددع  الوا

 ادع رصم ناكس ددع ناك نورين دهع ىف

 نويلم فصنو نييالم ةعبس غلبي ةيردنكسالا
 ددع نع تامولعم ىأ انيدل تسيلو ةمسن

 ناو ىنامورلا رصعلا ىف ةيردنكسالا ناكس

 اذه ىف تدغ ةيردنكسالا نأ فرعن انك

 رحبلا قرش ف ىراجت زكرم ربكأ رصعلا

 رصم ىف ىعاتص زكرم ربكأو طسوتملا ضيبألا
 كلذلو ةينامورلا ةيروطاربمالا ندم ىناثو

 ددع نع اريثك لقي مل اهناكس ددع نأ لمتحي

 طاشن ءازا هنا ودِبو . امور ناكس

 ةايحلا جهابمو اهئارثو ىعانصلا ةيردنكسالا

 ىرصملا فيرلا ىف اهسؤيو ةايحلا فظشو اهيف

 اهيلا نورجاهي فيرلا لهأ نم نوريثك ذخأ
 الكرك روطاربمالاب ادح امم ىناثلا نرقلا ذنم

 نيورقلا داعباب ؟6 ماع فى رارق رادصا ىلا

 هذص نأ نم دبال نكل . ةيردنكسالا نع

 لابعأو حباذملا نم اريثك تناع دق ةنيدملا

 نيب ءادعلا ءارج نم اهب تلح ىتلا ريمدتلا

 ىلع الكرك بضغو دوهيلاو نييردنكسالا
 ودِبو . سونايلروا دض اهتروثو ةئيدملا
 ىراجتلا ةيردتكسالا طاشن ءازا هنا اضيأ

 نيذذلا بناجألا نم ريبك ددع اهيف لزني :ناك
 . اهرغ ةنكاد ةفضب اهنف قسيس اوناك

 نوشيعب ةيردنكسالا لهأ ناك امنيبو

 ىعانصلا مهطاشن طرفل ةئئاه ةيضار ةشيع

 تناك مهيلع ةاقلملا ءابعألا ةلق عم ىراجتلاو

 ريست نيعرازملا اميس الو دالبلا ىقاب لهأ لاح

 مهتامازتلا ديازت ببسب اوسأ ىلا ءىيس نم

 ادايدزا ىناشلا نرقلا قئاثو انرتف دارطاب

 نم نوبرمي اوتاك نيذلا ددع ى ارمتسم

 ناك ىتلا رماوألا نم ليلق ريغ اددعو « مهارق

 ةدوعلا ىلع نيعرازملا ثحل اهتوردصي ماكحلا
 ىلا ءاجتلالا ىلع ةريثك ةلثمأو « مهنطاوم ىلا

 ءلمو ةروجهملا ىضارألا ةعارزل ماغرالا حالس

 ىلع نئارقلا لدتو . ةيدلبلاو ةيلحملا بصانملا

 اهلمكأب ىرق ترجه كلاثلا نرقلا ىف هنأ

 لغش ةبوعص تمقافتو « مويفلا ى ابيرقت
 نيذلا ددع دادزاو « ةيدلبلاو ةيلحملا بصانملا

 مهتوق نوبسكتيو مهتطاوم نم نوبرهب اوتاك
 ىلع لدأ الو . بهنلاو وطسلا لامعأ نم

 ىف ىلاهألا رقفو ةشيعملا ىوتسم طوبه
 ىفظومل همدق ىذلا نايبلا نأ نم ىرقلا

 ناك هنأ انيري لزنم ركع كلمب لجر دادعتلا
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 نورشعو ةتس ريغصلا زيحلا اذه ىف نكسي

 نكي مل لزنملا اذه نأ ىف كش الو . اصخش

 لزانملا تارشع نم هريغ لثم امناو امخض ءانب

 ةيرق ىف اهنع تايرفحلا تفشك ىتلا ةيورقلا
 نبللا نم ةينبم ىهو ( ميشوأ موك ) سينارك
 ىلع ةريغصلا فرغلا نم ددع نم فلأتتو

 . فولأملا وحنلا

 : ناكسلا تاقبط  ايناث

 ىلع سطسغأ دهع ذنم نامورلا جرد

 ةبترملا ف ةنيابتم تاقبط رصم ناكس ميسقت
 : ىلاتلا وحنلا ىلع

 ىف ايلعلا ةقبطلا اوناكو نامورلا - ١

 رابك نم دوفلأتب اوناك ذا ددعلا ىليلقو دالبلا

 نم كلذكو لامعألا لاجر. ضعبو ماكحلا

 ةنطاوملا قوقح اوحنم نيذلا نيبراحملا ءامدق

 رارقتسالا ىف اوبغرو مهحيرست دنع ةينامورلا

 ناك ةقبطلا هذه ىف مهجامدا لبقو . رصم ىف

 مهنم لك ةلاح (مزئنوزو) صحف نيعتب

 قوقحلاب مهدالوأو مه اوعتمشن ىكل
 ةقبطلا هذه دارفأ ناك ىتلا تازايتمالاو

 قوقحلا هذه تناكو ء اهب نومتمت

 نوينودقملا ناك ام هبشت تازايتمالاو

 اونوكي ملو ؛ ةملاطبلا دهع ىف هب نوعتملت

 ىنتلا تايريدملا ىف داوقلا ةطلسل نيعضاخ

 ماكح ةطلسل امناو اهيف نوشيعي اوناك

 ماعلا مك احلاو (ءمندءوعععمت) ماسقألا

 ةيبلاغ نأ ةظحالمللاب ردجب اممو . رصل

 قئاثولا ثدحتت نيذلا « نامورلا نينطاوملا »

 قيرغالا نم اوناك ثلاشلا نرقلا ىف مهنع

 قوقح اوبستكا نيذلا نييرصملاو نيبقرشلاو

 . ةيئامورلا ةنطاوملا

 : قيرغالا-؟

 : مهتاثفو مهعضو (1)

 نييسيئر نيقيرف نم نوفلأتي قيرغالا ناك
 شيعبو ةيقيرغالا نذملا ىف امهدحآ شيعب

 لك اكو . ةيرصملا ىرقلاو ثدملا ىف رخآلا
 «نيتيسيئر نيتئف نم فلأتي نيقيرفلا نيذه نم
 ىنطاوم ةئف نم فلأتب ناك لوألا قيرفلاف
 " هذه ىف قيرغالا ةماع ةئفو ةيقيرغالا ندملا
 ةئف نم فئأتي ىناثلا قيرفلا ناكو . ندملا
 قفتا امفيك ذو شيعي اوناكو قيرغالا ةماع
 ةئفلا امأ  ةمظنم تاعامج ىف جامدنالا نود

 ةفاقثلاو ءارثلا نم اظح رفوأ تناكف ةيناثلا 0

 هذه دارفأ نم فاك ددع شيعب ناك امثيحو

 نون ”وكي ةملاطبلا رصع كلم اوناك ةئفلا

 نأ ىلع اولمع اقيقد اميظنت ةمظنم تايلاج

 نع مهضيعي ام ةايحلا بابسأ نم اهيف اورفوي
 ناك املو . ةيقرغالا ندملا ىف ةايحلا

 ةيقيرغالا ةايحلا رهاظم زربأ نم مويزانميجلا
 ازكرم هنوك نع الضف ىدتتملا ةباثمب ناك هنأل

 أاشنأ امثيح هناف « ةيلقعلاو ةيندبلا ةيبرتلل :

 كلذك اوأقتأ ةيلاج وأ . ةنيدم قيرغألا

 ىعاسمتجالا زكرملا اذه ناكو . مويزاتميج

 ةمظنمب اقيثو الاصتا لصتن ىضايرلاو ىفاقثلاو



 ىتفلا قاحتلا ناكو « بابشلا بيرد

 نم ةرشع ةعبارلا ىف ةمظنملا هذهب ىقيرغالا

 ةمئاق ىف همسا جاردال ايساسأ اطرش هرمع

 لوخدي هل حامسللو ةيلاجلا وأ ةئيدملا ىنطاوم

 . مويزانميجلا

 تايلاجلا نأ ةظحالملاب ردجي اممو
 نم الا الصأ فلأتت ال تناك ةيقيرغالا

 رخاوأ ىف هنأ ىلا ريشن نئارقلا نكل قيرغالا

 اهيف جمدني نأ نكمملا نم ناك ةملاطبلا رصع

 طورش مهيف ترفاوت نمم بارغألا نم ددع

 .اهتمدقم ىف تناك ةيقيرغالا ةفاقثلا لعل ةنيعم

 قيرغالا ناك نيقيرفلا نيب زيبمتلل هنأ دقتعنو

 «مويزاتميجلا لهأ» نوعدي ةيلاجلا ءاضعأ نم
 نم مهرييغو  (طمأ همم عزرسمففهان)

 ىف ءاكرشلا » نوعدي نيقرغأتملا اهئاضعأ

 (ةرصمهانةعتمسصعممت) 6« ةيلاحلا ةبوضع

 دق ةيقرغالا تايلاحلا ءاضعأ ناك املو

 ةقبط ل نوفلؤي 2 دهعلا ىف وفيما

 ها يطا ع ركل كاقللا نم تل

 ىلا نيوبألا ءامنتا تابثاو كلذ ىف نيغارلا

 دب مل هنأ كلذ نم نيبي هناف ةقيطلا كلت

 دادع ىف نيقرغأتم ءابرغ جامدنا اروسيم

 . ةيقيرغالا تايلاجلا
 ةراضحلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم هنأ ودببو

 نم نول ريفوتو « تايريدملا ىف ةيقيرغالا
 اوناك ام لئاسيو قيرغالا مئاوي ةايحلا
 رصم ىف ةيقيرغالا ندملا ىف هب نوعتمتسي

 ةراسحلا ١9 - م

 ارش ىزتسا ناو قرخلا هو
 مصاوع ىوتسم عفر لجأ نم كلذكو

 ثعضش مل ىلع نامورلا لمع ؛ تايريدملا

 مصاوع ىف اهزيكرتو ةيقيرغالا تايلاجلا
 ناك ام اوغلأ كلذ قيقحت نامضلو . تايريدملا

 ةفص اوفضأو ىرقلا ىف ايزانميجلا نم دجوي

 تايريدملا مصاوع ايزانميج ىلع ةيمسر

 ةماع تامامح مصاوعلا كلت ىف اوأشنأو

 نامورلا ريتعاو . اليل اهعراوش اوءاضأو

 اوناكآ ءاوس - ةيقرغالا تايلاحلا ءاضعأ

 1 مصاوعلا كلت ىف لسصألا نم نوشيعي

 كلت ىنطاوم -- اهيف ةشيعملل اولقتتا

 « مويزانميجلا لهأ » اوربتعا امك « يصاوعلا

 بصانملا تناكف اردق نينطاوملا كئلوأ عفرأ

 .مهيلا الا دنست ال ةيدلبلا

 ىأ ةمصاع ىتطاوم نأ - الوأ : ةظحالملاب

 ةمصاعلا كلت ناكس لك اولمشي مل ةيريدم

 ردحي ايمو

 نإ -- ايئاثو . قيرغالا نم اوناك ناو ىتحو

 نامورلا نوبلاطي اوناك نينطاوملا كئلوأ

 سأرلا ةبيرض عفد نم الماك ءافعا مهئافعاب

 .هتاعاطقالا بابرأ ةلالس نم مهنأ ساسأ ىلع

 نيئيش ركذن نأ بحجب بلطملا اذه ريسفتلو

 مل نأ تايلاجلا ءاضعأ بلغأ نأ امهدحأو

 اعبتو شيجلا لاجر نم الصأ اوناك مهلك نكي
 . تاعاطقالا بابرأ ةلالس نم اوناك كلذل

 اوعزن دق نامورلا ناك اذا هنا رخآلا ءىثلاو

 مهناف تاعاطقالا بابرأ ضعب ىضارأ ةيكلم

 مهوحنمو رخآلا ضعبلا ىضارأ ةيكلم اوتبث

 م 11لال



 ودبي اميف اهنيب نم ناك ةنيعم تازايتما
 . الماك ءافعا سأرلا ةيبرض نم ءافعالا

 ةموكحلا نأ نيثحابلا نم قيرف ىريو
 نيب ةحضاو ةقرفثت قرمت تناك ةينامورلا

 رصم ندم ىف نوشيعي اوناك نيذلا قيرغالا
 نيذلا نيقرغأتلاو قيرغالا كلذكو « ةيقيرغالا

 «ةيحاف نم تايريدملا مصاوع ىف نولزني اوناك

 مهرابتعاب ىرصخأ ةيحان نم نييرصملا نيبو
 اوعضخ نيذلا ىلاهألا ىأ < عت

 طرش الو ديق الب تملا دعب نامورل

 ةفاك مهيلع اوضرفو كرد لفسأ ىف مهوعضوف
 تناكو سأرلا ةبيرض ةصاخو تامازتلالا

 . مهمالستساو مهعوضخل ازيمم ازمر ربتعت

 نم نيثحابلا نم رخآ قيرف ذختا دقو
 نع ةيدربلا قئاثولا نم ةدمتسنملا تامولعملا

 هذصحن خا ةادانملل اساسأ سأرلا ةبيرض

 ريتعت تناك ةينامورلا ةموكحلا نأ هاوحفو

 ةرابعب وأ © نييرصم » رصم ذاكس عيمج

 نينطاوملا ءانثتساب (مءمعهندن) بناجأ ىرخأ

 حجري اميفو ةيردنكسالا ىنطاومو نامورلا

 ٌقونيطناو سيميلوطبو سيطارقن ىنطاوم
 مويفلا ى تاعاطقالا بابرأ ةلالسو سيلوي

 نأو « دبعم لك ةنهك نم انيعم اددع كلذكو

 سأرلا ةبيرض مفد نم اوفعأ اعيمج ءالؤه
 ريغ « اهنوعفدب دالبلا ناكس ىقاب ناك ىتلا

 ةبيرضلا هذه اوعفدي مل نيقابلا كئلوأ نأ

 تايريدملا مصاوع ىنطاوم نأ ذا دحاو لدعمب

 هذه ناكس ىقاب امأ ةضفخم اهنوغفدي اوناك
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 اوناكف ىرقلا ناكس كلذكو مصاوعلا
 ةموكحلا نأ كلذ ىنعمو . ةلماك اهنومفدي
 « تائف ثالث قيرغالا مسقت تناك ةينامورلا
 ةيشرغالا ندملا ىتطاوم لمشت اهادحا تناك
 ى تاعاطقالا بابرأ ةلالس اضيأ ودبس اميفو

 ى مهعضت ةينامورلا ةموكحلا تناكو « مويفلا
 ةبيرض نم مهيفعتو نامورلا نينطاوملا فاصم
 تناكف ةناثلا ةقفلا امأ « الماك ءافعا سأرلا

 تناكو تايريدملا مصاوع ىنطاوم نع ةرابع
 ةقباسلا ةئفلا نم ةناكم لقأ مهربتعت ةموكحلا

 . دفع نمأرلا ةيررضا عقر هنلع نضرتاو
 قيرغالا ةماع لمشت تناكف ةثلاثلا ةئفلا امأ
 ندملاو تايريدملا مصاوعو ىرقلا ثاكس نم

 ةموكحلا تناكو ءاوس دح ىلع ةيقيرغالا
 . ةلماك سأرلا ةبيرض عفد مهيلع ضرفت

 لالجا ىدم ىلع اليلد اذه ضهنيو

 ىف مهتبغرو ةيقيرغالا ةراضحلل نامورلا
 ةيحان نم ارضحت قيرغالا رثكأ نيب زييمتلا
 ةيحان نم نييرصملا عومجو قيرغالا ةماع نيبو
 ةغللا نامورلا ىقبتسا نأ بجع الف . ىرخأ
 لمعتست ملف دالبلل ةيمسر ةغل ةيقيرغالا
 ةقلعتملا حئاوللا ىف وأ شيجلا ىف الا ةينيتاللا
 ظفتحا كلذ نع الضفو . ىنامورلا نوناقلاب
 ىلت ىتلأ ىربكلا بصانملاب قيرغالل نامورلا
 .مهسفنأل اهب اوظفتحا ىتلا ةيسيئرلا بصانملا

 نم ةزاتمملا تاقبطلا ىدل تناك دقو

 تاعبتلا نكل ءارثلل ةعساو صرف قيرغالا
 مملهاك تظهبأ مسميلع تيقلا ىتلا ةليقثلا

 ااا



 لعلو . نمزلا رم ىلع مهدراوم تفزنتساو
 ندملا ىنطاوم اوناك اظح قيرغألا دعسأ

 هجوب ةيردنكسالاو ماع هجوب ةيقيرغالا
 مل نينطاوملا كئلوأ ناف كلذ عمو . صاخ

 دقف نامورلا مكح ىلا ىضرلا نيعب اورظني
 نييردنكسالا ءادع نأ ىلا ةراشالا تقبس

 « نامورلل مهءادع هتايط ىف ىفخي ناك دوهيلل

 ةبقاع ملسأ تناك دوهيلا ةاداعم نأل كلذو

 تقبسو . ارفاس ءادع نامورلا ةبصائم نم

 «نييردنكسالا لامعأ» نأ ىلا كلذك ةراشالا

 ةيردنكسالا ىف ال اريبك اجاور تفداص ىتلا

 نع ربعت تناك دالبلا ءاحتأ لك ىف لب بسحف
 مهتيهاركو دوهيلل ةديدشلا قيرغالا ةيهارك

 نآ ىلع ليلد غلبأ اذهو . نامورلل دشألا

 مكحلا نوهركي اوناك ماع هجوب قيرغالا

 . هلاوز نوئمتيو اديدش اهرك ىنامورلا

 داليملل ىناثلا نرقلا نم ةقيثو انثدحتو

 ربتعي ناك نييرصملاو قيرغالا نيب جوازتلا نأب
 نأ حجرملا نمو ؛ سيطارقن ىف عورشم ريغ
 ةيردنكسالا ىف اشيأ لاحلا ناك كلذ

 ىلع ةظفاحملا ىف ةبغرلا ببسب سيميلوطبو
 جوازتلا حيبأ نذا اذاملف . ىقيرغالا رصنعلا

 نوكي نأ ضعبلا عجري 7 سيلوي ٌقونيطنا ىف
 «نايرداه روطاربمالا ةيغر وه كلذ ىف ببسلا

 ةغبصب نييرصملا غبص ىف « ةئيدملا هذه سسؤم

 ةئيب ىف قيرغالا عم مهجزم قيرط نع ةيقيرغا

 نأ حص ول نكل ةيقيرغالا تاريثأتلا اهدوست

 متأ هقيقحت ناكل ىقيقحلا فدهلا ناك اذه

 تناك ىتلا ىرخألا ةيقيرغالا ثدملا ف وأو

 ديلاقت تاذو ةيقيرغالا ةراضحلل ةميدق لقاعم
 قيرغالا نم ربكأ ادادعأ مضتو ةخسار

 ىلع نييرصملاو قيرغالا نيب جزملا اهيف رسيتيو
 ةحابا ىف نذا ببسلا لعل . عسوأ قاطت

 رسيتي مل هنا وه سيلوب قونيطنأ ىف جوازتلا
 ةنيدملاهذه ىلا قيرغالا نم فاك ددع باذتجا

 اهينطاوم ةئيه نيوكت ىف دامتعالا ىضتقا امم

 مهنآ نم دبال نيذلا نييرصملا نم ريثك ىلع
 نيبو مهنيب فلآتلل اريسيت نيقرغأتملا نم اوناك

 ةدحو نامض لجأ نمو . قيرغالا نم مهقافر
 ناكما ىلع اهروتسد ىف ص اهومنو ةنيدملا

 اذهل نأ دقتعنو . نيرصنعلا نيب جوازتلا

 ىوطني صنلا اذهف « ىزغم تاذ ةلالد صنلا

 ىلع عورشم ريغ ناك جوازتلا نأ ىلع ائنمض

 صن امل الاو ىرخألا ةيشرغالا ندملا ىف لقألا

 نأ ىقب . سيلوي ٌؤونيطنا ىف هليلحت ىلع
 جراخ اروظحم جوازتلا ناك اذا امع لءاسنت

 ةيردنكسالا ) ىرخألا ثالثلا ةيقيرغالا ندملا

 ش ؟ ( سيميلوطبو سيطارقنو
 رصعلا ىف هنأ الوأ « انفلسأ امم نيبت

 ندملا هذه جراخ شيعي ناك ىنامورلا

 ناك قيرغالا نم ناقيرف ثالثلا ةيقيرغالا

 تايريدملا مصاوع ىنطاوم نع ةرابع امهدحأ

 قبيرفلا ناكو ةزاتمم ةقبط نوفل وي اوناك نيذلا

 اونوكي مل نيذلا قيرغالا نع ةرابع رخآلا
 اوتاك وأ ةيقرغا تايلاج ىف ءاضعأ الصأ

 ىلع مهارق ىف ءاقبلا اورثآو تايلاج ىف ءاضعأ

 لس والو



 اريسيتو تايريدملا مصاوع ىلا لاقتتالا

 مهيلع قلطنلف قيرفلا اذه دارفأ نع مالكلل
 ةقبط ىف ليجستلا نأ ايناثو . قيرغالا ةماع

 ةلاح ثحب ىضفتقش ناك ةزاتمملا تاقبطلا نم

 ىف نيوبألا ءامتنا نم دكأتلل كلذ ىف نيبغارلا

 نأ زاج اذاو . ةقبطلا كلت ىلا ةلاح لك

 ىنطاوم نيب جوازتلا رظحي ال ناك نوناقلا

 تناك هناف نييبرصملا نيبو تابريدملا مصاوع

 «نينطاوملا كئلوأ ءانبأ حلاوص ةاعارم هرظحت

 عقاولاو .ةزاتمملا ةقبطلاىلا مهئامتتا نامض ىأ

 الاجم عدت ال سوجولويدبالا حئاول نأ

 نيذلا نيب اروظحم ناك جوارتلا نأ ىف كشلل

 اميو . ةفلتخم ةيعامتجا تاقبط ىلا نومتني
 ةيعامتجا ةقبط ىلا اومتني مل قيرغألا ةماع نأ

 نييرصملا عم مهجوازت رظحي مل هناف . ةزاتمم

 ةجيتت مهلعلو . حلاوص ةاعارم الو نوناق

 مهتسرامم مدعو دالبلا ىف مهرارقتسا لوطل

 ىلاهأب مهطالتخا عم ةيقيرغالا ةايحلا بيلاسأ

 اوحبصأ ةيرصملا ةهلالا ىلا مهدبعتو دالبلا

 ملو مهعم اوجوازتو نييرصملاب هبشلا ىديدش
 ةمألا مهبعوتست نأ لبق ليوط تقو ضقني
 . مهتبعوتسا نميف ةيرصملا

 : قيرغالا ةراضح ب

 دهامعملاو سرادملا نأ ف لادج الو

 ةيقرغالا ةراضحلل ةماعد مهأ تناك ةيقيرغالا

 ركفلا قاقآ سانلل حتفت تناك ىتلا ىهف

 هرامشب مهسوفتو مهلوقع ىذغتو ىقيرغالا

 تناك نونفلاو بادألا نأ ىف اضيأ لادج الو .

 ىنامورلا رصعلا ف اهزكارم مهأ ةيردتكسالا

 ى ةشعتنم ةيقيرغألا ةراضحلا تيقب اهلضفنو

 تدهش دقف . رصعلا اذه لاوط رصم .

 باتكو ةفسالف ةأشن ذئدنع ةيردنكسالا

 سويتات ستليخاو نوليف لثم نييفارغجو

 ىف اهبيصن اضيأ ميلاقألل ناكو « سويملطبو
 سويانيثا ثاملاعلا دلو دقف ةيبدألا ةكرحلا هذه

 نيطولف فوسليفلاو سيطارقن ىف سكولويو
 تايدربلاو . ( سيلويوكيل ) طويسأ ىف
 سوخش ريسكوأ ىف اهنع فشك ىتلا ةريفولا

 ىدحا ةمصاع تناكو ل (ةسنهبلا )

 ىلع دهاش ريخ -- ىطسولا رصم تايريدم
 ةءارقب ةيفيرلا ةمصاعلا هذه ىف نيفقثملا فغش

 ريش دح ىلا ىقيرغالا بدألا ناولأ فلتخم

 نويع ىلع رصتقت ال تايدربلاف . ةثهدلا

 سوريموه راعشأ لثم ميدقلا ىقرغالا بدألا

 ىناغأ كلذك نمضنت لب دويسيه دئاصقو

 سوخاميلاك دئاصقو ردنانم تاياورو وفاس

 ضعب ناك ىتلا تاملؤملا نم ريثك نع الضف
 ةلوادتم نكت مل اهنأ نونظي نيثدحملا نيثحابلا

 نييئانغلا ءارعشلا دئاصق نم ءازجأ لثم ذئدنع

 رادني تاموظنم نم اهريغو ركسشلا ديشانأك
 تاياور كلذكو نيرصاعملا ءارعسشلاو

 سيلكوفوس تاباورو ةدوقفملا سوليخسا
 نكت مل الو . سينافوطسيراو سيديسرويو

 ىأ ىلع ةصاخ ةزيم ىأ سوخنير يسكوال

 سوما سس



 دب الف تايريدملا مصاوع نم ىرخآ ةمصاع
 اذهو اعيمج اهيف الثامم ناك لاحلا نأ نم

 ريبك روهمج دوجو امهدحأو نيرمأ ىلع لدي

 ةحئار ةراحت دوجو كلذل اعبتو ءارعشلا نم

 لوانتم ىف ناك هنأ رخآلا رمألاو « بتكلا ىف

 ةريبك ةعومجم اهضرعو دالبلا لوط ىف نيفقثملا
 اهنم انلصي مل ىتلا ةيقيرغالا تافلوملا نم

 . فيفط ردق الا

 ةماع نيب ةيشاف ةيمألا تناك ام ردقبو

 ىطسولا ةقبطلا لهأو مهؤايرثأ ناك قيرغألا
 ميلعتلا ناكو . ميلعتلا ىلع نولبقي مهنم

 « اعم لقعلاو مسجلا ةيبرتن ىنعي ىقرغألا

 ةيضايرلا باعلألا لمشت ةيندبلا ةيبرتلا تناكو
 ةصاخلا ةيركسعلا هبش تاسردتلا كلذكو

 ىلع تناكف ةيلقعلا ةيبرتلا امأ . بابشلاب
 ةبلوألا سرادملا اهالوأ رشاس لحارم ثالث

 ىّقبرغألا زارطلا نم تناك اهنآ حجريو

 نم هيلع رثع امم نيبثت نأ عيطتسنو فولألملا

 اهنومدختسي ذيمالتلا ناك ىتلا تاودألا

 ةيمسثخلا حاولألاو راخفلا رسك ) ةرثكب

 ى مهنا ( ةيدربلا قاروألاو عمشلاب ةوسكملا

 ةباتكلاو ةءارقلا نوملعتي اوناك ةملوألا ةلحرملا

 نيوكتف ةيدجبألا فورحلاب نيئداب ايجيردت
 نم تارقف لقن مث لمجلاف تاملكلاف عطاقملا

 . ءاشنالاو ءالمالا ىلع نيرمتلاو ةئيعم بنك

 وحنلاو بدألا نوسردي ذيمالتلا ناكو

 سوريموه راعشأ تناكو . باسحلاو

 لحارم لك ىف عساو قاطن ىلع مدختست

 ضعب لقنب نوفلكي ديمالتلا ناك دقف ميلعتلا

 اهحرش وأ اهتباتك ىلع نيرمتلل تايبألا
 ق سردل ةدام فنوكتل وأ امهيلع قيلعتلاو

 ةريبك ةدانع ةيحانلا هذهب ىنعي ناكو . قالخألا

 مكحلا نم اريثك نوراتخي نوسردملا ناك دقف
 . ةعلاطملا ىلع ذيمالتلا نيرمنل لاثمألاو

 ةروصقم تناك ةيناثلا ةلحرملا نأ ودسو

 لك ةمصاع ىف ةزاتمملا ةوفصلا ءانبأ ىلع

 لمأ » اهيلع قلطي ناك ىتلا ىهو ةيريدم

 فلأنت ةقبطلا كلت تناك دقف © مويزانميجلا

 بردت ةمظنمب مهايص ىف اوقحتلا نمم
 ناك ذا مويزانميحلا ىف اوملعتو بابشلا

 قاحتلالا قح لوخب ةيظنملا هذهب قاحتلالا

 ىلا بدألا ءامتنا تابثا ىضتقيو مويزانميجلاب

 . نيرح نيوبأ نم نيالا رادحناو ةمظنملا هذه

 وحنلا ةلحرملا هذه ىف نوسردي ذيمالتلا ناكو
 . تايضاررلاو ةفسلفلاو بدألاو ةغاللاو

 لوخد مهيلع زعبي ناك نيدذلا نأ وديو

 مهل حمست تناك مهدراوم نكل مويزانميجلا

 نيسردم ىلا نوأجلب اوناك ةساردلا ةعباتم

 اضيأ كلذ ناكو . ضرغلا اذهل نييصوصخ

 ىللثم ةصاخ داوم ملعت نوديري نيذلا لاح

 نأب ةيدرب انثدحتو . لازتخالا وأ ىقيسوملا

 هدبع لسرأ سوخنيريسكوأ ىنطاوم دحأ

 ددح صتخم ملعم ىدب ىلع لازتخالا ملعتل
 ىلع هرجأ ىضتقي نأ ىلع نيماعب ةساردلا ةدم

 ةيناثلاو ةيادبلا ىف اهالوأ تناك « تاعفد ثالث

 نم نيتنيعم نيتلحرم دبعلا غولب دنع ةثلاثلاو

 .مدقتلا
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 ىلاعلا ميلعتلا ةلحرم وأ ةثلاثلا ةلحرملا امأ

 ناو ةيردنكسالا ىف ةزكرم تناك اهنأ ودبيف

 ةعماج ةذتاسأ دوجو ىلا ريشت قئاثولا تناك

 دقو . دالبلا ىف ةفلتخم ءاحنأ ىف ةيردنكسالا

 ثحبلل ادهعم اساسأ ةيردنكسالا ةعماج تناك

 اكورتم ذاك هنأ لمتحيو سيردتلل هنم رثكأ

 ىلا !أوقرصني نأ ىف ةيرحلا قلطم اهتذئناسأل

 بناج ىلا تارضاحملا ءاقلا ىف وأ ةيلك ثحبلا

 امدنع ثلاثلا نرقلا ىف نكل . مهثاحبأب مايقلا

 دج مل ةعماجلا ىلع قافنالا ةموكحلا تفقوأ

 ءادأ وأ سيردتلا نم ارفم مهمامأ ةذئاسألا

 الم دجنف . مهتوق بسكتل رخآ لمع ىأ
 دئاق بصنم ىلوت ةعماجلا ةذتاسأ دحأ

 رذعت, ناك هنأ ىف لادج الو مويفلا ةيريدم

 ةيردنكسالا ىف ماظتتاب سيردتلا ةمهمب مايقلا
 هبصتم اهيف ىلوت ىتلا ةثالثلا ماوعألا لالخ ىف

 سوئباتني سسأ ذنمو . مويفلا ىف ىرادالا

 ى ىربكلا ةيحيسملا ةسردملا (2ةد:ةعدننق)

 ةعماجلا دعت ميل ىناثلا نرقلا ى ةيردنكسالا

 تماق دقف « كانه ديحولا ىملعلا زكرملا
 اوسفان ماظع ةذتاسأ فاتكأ ىلع ةسردملا

 مهطاسشنل ناكو نيينثولا ةعماحلا ةذتاسأ

 .نمزلا ىلع ةيقاب جمئانتو ةسوملم راثآ ىملعلا

 قيرفالا نأ ةيدربلا قئاثولا نم نيبتيو

 ىف ةحهبلا ةعاشا ىلا نوليمي اوناك ماع هجوب

 وأ ءاذغلل مئالولا فلتخم ةماقاب مهسوفت

 دالبملا دايعأب ةصاخلا تالفحلا ةماقاو ءاشعلا

 . ىرخألا ةصاخلا ةيعامتجالا تابسانملا وأ

 دايعاو ةينيدلا دايعألا ىف هناف كلذ نع الضفو

 مهداليم دايعأو شرعلا ىلع ةرطابألا سولج
 تاضارعتسالا اهللختت ةماع تالفح ماقت تن

 ماقت تناك كلذ بناج ىلاو . تاناجرهملاو

 سانلا ىرابتي ةيضاير تالفح رخآل نيح نم

 ىرج نم ةيضايرلا باعلألا فلتخم ىف اهيف
 تناك. كلذ ىلا امر ةعراستممو ةنكالمو
 وأ حراسم تايريدملا مصاوع ف ىتح دجوت

 ةداع اهبف لثمت تناك ىقيسوملل تاعاق

 ةيلزهلا تايليثتلاو ةيبعشلا تايديموكلا

 ايديجارتلا نم تاباور رخآل نيح نمو

 . « ةديدجلا ايديموكلا » نمو ةيكيسالكلا
 ىقيسوملل قرف دالبلا بوجت اضيأ تناكو
 . ةيناولهبلا باعلألاو صقرلاو

 : دوهيلا ب ؟ 3

 ةملاطبلا رصع نع مالكلا دنع انب رم دقل

 ءاجرأ فلتخم ىف نورشتني اوناك دوهيلا نأ

 ىف نوشيعي اوناك مهرثكأ نكل دالبلا

 ةيلاحلا اوحنم ةملاطبلا نأو ةيردنكسالا

 مكحلا نم اطسق ةيردنكسالا ىف ةيدوهيلا

 ىأ ىف ىرخأ ةيلاج ىأل هوحنمب مل ىتاذلا

 قوقح مهوحنسي مل مهنكل ةيقيرغا ةنيدم
 لظتسا ىتلا ةياعرلا فنك ىو . نينطاوملا

 ترهدزا ةملاطبلا كولم رثكأ دهع ىف اهب دوهيلا

 دهع لئاوأ ىف اوغلب ىتح مهددع دازو مهلاح

 ابيرقت مهسمتخ ناك ةمسن نويلم نامورلا

 نامورلا نأ انفرع دقو . ةيردنكسالا ىف شيعب

 دو دلتا



 ةيلاجلا اهتبستكا ىتلا تازايتمالا اورقأ
 ةملاطيلا دهع ذنم ةيردنكسالا ىف ةيدوهيلا

 دوهيو ةيلاجلا هذه دوهي ىلع اوضرف مهنكل
 . ةلماك سأرلا ةبيرض ءادأ اعيمج رضم

 ةيردنكسالا دوهب نأب نوليف انثدحبو

 : ةيلاتلا تانئفلا نم نونوكش, اوناك

 نولغتشملا؟ لاومألا سوءر باحصأ - ١

 ةئرزحتلا راجت - + ىرحبلا لقنلا ىف

 فرحلا باح صأو عانسصلا - 4

 ةطبحملا ىضارألا ىف ةعارزلاب نولغتشملا - مه

 ذنم هنأ ىلا لئالدلا ريشتو . ةيردنكسالاب

 نوليمي ةيردنكسالا دوهي ناك ةملاطبلا رصع
 سالم ءادتراو ةيقرغا ءامسأ ذاختا ىلا

 دوزتلاو ةيقيرغالا ملعت ىلع نولبقيو ةيقيرغا
 دق مهضعب ناك اذاو . ةيقيرغالا ةفاقثلا نم

 مهبلغأ ناف اوأبص وأ ةيدوهيلا نع اوفرحنا

 ةاعارم ىلع اوصرحو مهتتايدب اوكسمتسا
 كلذ ىلا انفضأ اذاو . مهتاداعو مهديلاقت

 ىف دوهيلا ناك اذال انكردأ نامورلل مهتألامم

 مهيلا اهيرك مهنع ابيرغ ارصنع قيرغالا رظن
 ريخلا لك ريخلا نوريو مهعمتجم ى هنولبقي ال
 تاعزانملا كلت ىلا ىضفأ امم هرياد عطق 2

 . اهنع مالكلا قيس ىتلا ةيمادلا

 جراخ ىدوهيلا ممتجملا ناكو
 : ةيلاتلا تائفلا نم وكت ةيردنكسالا

 نهملا باحصأ ل + ىضارألا باحصأ - ١

 لقنلا لامعأو ةراحتلاب نيلغتشملا نم ةرحلا

 اهيلاو رمحألا رحبلا ىناوم نمو لينلا ف

 .نيررحملا ديبعلاو ةعيضولانهملا بايرأ م
 اولواح ءارث ْفيرلا دوهي رثكآ ناك اذاو

 جامدنالاب مهل حمسي مل هناف قيرغالاب هبشتلا

 فيرلا دوهي عومج امآ . ىقيرغالا ممتجملا ىف

 نوسراميو مهتئيب نييرصملا نوكراشي اوناكو
 مهنأ ىلع لدت نئارقلا ناف اهتاذ فرحلاو نهملا

 ةيرصملا ءامسألا تعاشف نييرصملاب اوهبشت
 توبات ىلع ىطسولا رصم ىف رثع لب مهن

 ىلع ىوتحبو ةيربع اشوقن لمحبي ىبشخ

 ىلع مويفلا ىف اضيأ رثع امك ةطنحم ءايموم
 «ةيدوهب ءامسآو اهباحصأ روص لمحت تايموم
 بعصي انيدل ىتلا ةلدألا ةلق ءازا كلذ عمو

 ةئيبلاب اورثآت دق فيرلا دوهب لك نأب مزجلا
 نوطتحت اعيمج اوناك مهنأ دح ىلا ةيرصملا

 فيرلا ف مهل ترفاوت دقف . مهاتوم ثنج

 مهتايح ةعباتمو مهنيدب ظافتحالا بابسأ

 ىف ممتأ ىلا ريسشت نئارقلا نأ ذا ةصاخلا

 فق نومظتني اوناك ىلبقلاو ىرحبلا نيهجولاا
 ضعب ى مهنا ىلاو اهتعبب اهنم لكل تايلاج
 وفداو سوخنيريسكوأو ىونيسرا لثم ندملا
 ريشتو ٠ مهب ةصاخ ءايحأ ىف نوميَش اوناك

 مل 1١١6 - ١1١07 ةروث نأ ىلا اضيأ نئارقلا

 ىف ىدوهيلا عمتجملا ىلع ءاضقلا ىلا ضفت

 اذه ذأ رمألا ىف ام لكو « ىرصملا فيرلا

 ثراوكلا نم دئدنع هباصأ دق عمتجملا

 فتأتسيو هنايك ءانب ديعيل اليوط اتقو بلطت ام
 . ديدج نم هطاشن

 ىلع مهفطع اورهظأ دق نامورلا ناك اذاو

 دس مس



 ناف ةميدقلا مهتازايتماب مهل فارتعالاب .دوهيما

 اوضفر مهنأل نامورلا نع.اوضري مل دوهيلا
 ىنطاوم دادع ىف ةيردتكسالا دوهي جامدا

 ءادع نم مهومحي ملو ةنيدملا كلت

 رصم دوم ىلع اوضرفو مهل نييردتكسالا
 تابرض مسهل اولاكو « ةلماك سأرلا ةبيرض

 امم 55 ماع ىف نيطسلف ةروث ذنم ةديدش

 ناجارت دمع ىف ةريطخلا مهتروث ىلا ىضفأ
 نم صلختلل ةئيرح ةسئاب ةلواحم تناك ىتلا

 مالستسا لدي الو . ىنامورلا مكحلا رين

 ىلع ثامورلل مهتملاسمو كلذ دمب دوهبلا

 لدي ام ردقب ىنامورلا مكحلا نع مهئاضر

 ىوقأ تناك ىتلا فورظلا مكحي مهئاضر ىلع

 . مهنم

 : نوبررصملا - ؟

 : مهتاق (()

 نوفلأتي ىنامورلا رصعلا ف نويرصملا ناك
 اهمظعأ ةنهكلا ةئف تناك « تائف ةدع نم

 ادح امم اذومت اهعسوأو اماقم اهعفرأو انأش

 ى لئاوألا ةملاطبلا رثأ ءافتقا ىلا نامورلاب

 اوعزتتاف . نييرصملا نيدلا لاجر ةوق فاعضا

 ىلا اودنسأو دباعملا ىضارأ نم بناج ةيكلم

 ىضارألا هذه نم رخآ بناج ةرادا ةموكحلا

 مهترطيسس تحت نيدلا لاجر اوعضوو

 ةيامح قحب عتمتت ىتلا دباعملا ددع اوصقتأو

 ةينامورلا ةموكحلا تناك اذاو . اهيلا نيئجاللا

 لك ةنهك نم انيعم اددع رمألا لوأ تفعأ دق

 دعب تلمع هتاف سأرلا ةبيرش عقد نم دبعم
 ىف لادج الو . ددعلا اذه صاقنا ىلع كلذ

 نييرصملا نيدلا لاجر نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ

 اوناك ىتلا ةصاخلا ةميدقلا مهتفاقثب اوظفتحا

 اهيلع ةظفاحملا ىلع نوئواعتيو اهنوثراوتي

 شضومت قفءاهميلاعت ثب ىلع نولمعبيو

 ! روصتت نأ بعصي كلذ عمو . مهينطاوم

 نم طسقب اوذخأب مل لقألا ىلع مهنم نيهبانلا
 . ةيّشرغألا ةفاقثلا
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 ةئف ةيمهألا ىف ةئفلا هذه ىلت تناكو

 نم ءىث ىلع اهدارفأ ناكو ىضارألا باحصأ

 قيرغالاب هبشتلا ىلع مهنم ريثك بأدو رسيلا
 ةيقيرغا ءامسأ اوذختاو ةيشرغالا اوملعتف

 قيرغالا ةماع عم اوجوارتو ةيقررغا سبالمو
 كلذ عمو . دالبلا ءاجرأ ىف مهلوح نيرشتتملا

 ايجراخب ءالط الا ةيقنرغالا مهتعنص نكت مل

 ىضاملاب مهتلص مصف ريسعلا نم كاك دقف

 ببسب مهسوفت لئاخد وأ مهتيلقع عباط ريبغتو

 لك ىلعو . ةيديلقتلا مهتنايدب مهكاسمتسا
 مل ةيقيرغالا مهتغبص نأ حجارلا نم لاح

 ىنوناقلا مهعضو ةيحان نم ةزيم ىأ مهبسكت
 مهواست مل ةينامورلا ةموكحلا نأ ىنعمب

 ىنطاومب ىتح الو ةيقيرغالا ندملا ىنطاومب

 نييرصم الا مهربتعت ملو « تايريدملا مصاوع

 لب . تاعبت نم نييرصملا رئاس ىلع ام مهيلع
 نم اظح أوسأ اوناك ةيحانلا هذه نم مهلعل

 مل مهلاح ىف رمألا نأ ذا نييرصملا نم مهريغ

 مهيلع ةضورفملا بئارضلا ءادآ دح دنع فه



 ةعارز ىف ماهسالا ىلا كلذ ىدعتي ناك لب

 ةضورفملا بئارضلا ءادأو ةروجهملا ضرألا

 راتخت ةموكحلا تناك كلذ نع الضفو . اهيلع

 ممماملال نييلحملا اهيفظوم راغص مهنم

 عيطتست تناك كالمأ نم مهيدل الو ةيقيرغالاب

 مهروصق ةلاحفف اهتاقاقحتسا اهنم فوتست نأ

 وحن ىلع مهفئاظو تامازتلاب ضوهنلا نع
 نوكي ناك هلعلو . ةلماك اهضارغأ اهل ققحي

 نيبرصملا نييراحملا ةئف ةئفلا هذه نم انناج

 رصع نم ىناثلا رطشلا ىف اهنأش عفترا ىتلا

 .٠ اهب سأب ال تاعاطقا اهدارفأ حنمو ةملاطبلا

 نيبراحملا ةئفل دعي مل هناف لاح لك ىلعو

 رصعلا ىف لقت سم نايك ةميدقلا نييرصملا

 ىف طارخنالا نم نويرصملا عتم دقف ىنامورلا

 ىناشلا نرقلا ىف ىتح ةينامورلا قرفلا كلس

 ايلحم دينجتلا ىلا كامورلا رطضا امدنع

 ةملطبلا رصع ىف ثدح ام اوسنب مل نامورلاف

 ةعقوم ىف نييرصملا ىلع دامتعالا ىدأ امدنع

 حورلا شامنا ىلا ( م.ق 817 ماع ) حفر
 تاروشلا بيهل عالدناو دالبلا ىف ةيموقلا

 دينجتلا ناك كلذلو . ةملاطبلا دن ةينطولا

 ىتح لقألا ىلع - ىنامورلا رصعلا ىف ىلحملا

 ةينامورلا ةنطاوملا قوقح نويرصملا حنم

 ىلع اروصقم -- الكرك روتسد ىفتقس

 عمو . رصم ىف نيميقملا نييقرشلاو قيرغالا

 لوطسأ ىف لمعلاب نييرصملل حمسي ناك كلذ

 . طقف موئيسم

 ةماع ةرخوملا ةرخؤم ىف ىتأب ناكو

 لغتشت ىمظعلا مهتيبلاغ تناكو نييرصملا

 فلتخم نوسرامي مهنم نوريثكو ةعارزلاب
 نامورلا ضرف دقو . تاعانصلاو فرحلا

 ةبيرض ءادأو تامازتلالا ةفاك اعيمج مهيلع

 ةفللا لامعتسا مهيلع اومرحو ةلماك سأرلا :
 .ةصاخلا مهتالماعم دوقع ىف ىتح ةيقيتوميدلا

 : نييرصللا ةراضح (ب)

 قيرغألا ةماع نيب ةيشاف ةيمألا تناك اذاو

 نيب كلذك ةيسشاف تناك اهنأ ىف لادج الف

 امك نوشيعي ارمتسا نيذلا نيبرصملا عومج
 نيظفتحم « لبق نم نوشيعي مهدادجأ ناك
 مهتتايدب نيكسمتسم « مهديلاقتو مهتاداعب
 . اهرك وأ اعوط ةيحيسملا اوقنتعا نأ ىلا

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ودبي اذكهو

 ةراضحلا نع لزعمب شيعت تناك نيدرصملا

 . ةليلق ةلق الا اهنم ظحب رفظي ملف ةيقيرغالا
 تظفتحا دق ىربكلا دباعملا تناك اذاو
 دهعلا كلذ .ىغقنا دقف اهب ةقحلملا سرادملاب
 سرادملا هذه ضعب هيف تغلب ىذلا رهازلا

 كلت ٠ نع دياعملا سرادم تلزنو اديعب اوأش

 ةيردنك سالا ةعماجل ةيماسلا ةناكلل
 لابقا ءازاو . ىربكلا ةيحيسملا اهتسردمر

 درا ميلا نطلب ملا نه رسال
 ريظحتو نييرصملا عومج نيب ةيمألا ىشفتو
 ةصاخلا دوقعلا ىف ىتح ةيقيتوميدلا لامعتسا
 ةيلهألا سرادملا قوس نوكم نأ دعبي ال
 ىلا هعم ترطضا دح ىلا تدسك دق ةميدقلا

 همس ؤموا--



 راشنتا بحص ام مهآ لعلو . اهباوبأ قالغا

 ةسردملا ءاشنا بناج ىلا رصم ىف ةيحيسملا

 مايق ناك ةيردنكسالا ىف ىربكلا ةيحيسملا
 لادبتساو ةسواسقلا دادعال سرادملا ضعب

 ٠ تناك ىتلا سرادملا ف سوريموهب ليجنالا

 مالعلا قبسو تايريدملا مصاوع فق ةرشتنم

 .ىقيرغالا ميلعتلا نع ثيدحلا ضرعم ىف اهنع

 نييرصملا تاروث (جر

 ةوفلا مغربو « ةلاطبلا دض نييرصملا حافك

 هناف رصم ىف نامورلا اهعضو ىتلا ةريبكلا

 ىنامورلا حتفلا ىلع ةليلق روهش ىضمت دكت مل
 .ددجلا ةازغلا ىلع نيرئاث نويرصملا به ىتح
 ةقطنم ثتامورلا دض ةروثلا ءاول عقر دقو

 ةملاطبلا مجاضم تضقأ اهنأ انب رم ىتلا ةبيط

 ادح امم مهدض ةيروثلا تاكرحلا اهمعزت

 ىلع سورض برح نش ىلا عساتلا سويملطبب

 اهبرختو ةبيط ةميدقلا ةينطولا ةمصاعلا

 نم تغلب ةديدجلا ةروثلا نأ ودبيو . ابيرخت
 ىنامور مكاح لوأ هعم رطضا ادح ةروطخلا

 ديرجت ىلا ( سولاج سويليئروك ) رصمل
 ةروثلا نأ كلذك ودبو . اهعمقل ةيوق ةلمح

 اهيف تمهسأ لب ايلعلا رصم ىلع رصتقت مل
 هنأب انثدحي نوبارتسا نأ ذا اضيأ اتلدلا

 ىف ةطوخسملا لت ) سيلوين ؤوريه تراث امدنع

 سويلينروك اهليع فحز ( اتلدلا قرش
 ا . اهعضخأو سولاج

 تاروث بوشن ةميدقلا رداصملا ركذت الو

 ةفورعملا ةروثلا الا كلذ دعب نيبرصملا نيب ةماع

 ىف .١7 ماع ىف تعقو ىتلا « ةاعرلا برحب »

 . ةيردنكسالا ىقرش ةيلحاسلا اتلدلا ةقطنم

 ىعدب ىرصم نهاك ةروشلا هذه معزت دقو

 نم ةريبك عومج اهيف كرتشاو سوروديسا

 ةيماحلا ىلع ءاضقلا نم اونكمن نيعرازملا

 ىتح « مهل تدصت ىتلا ةينامورلا بئاتكلا

 امم مهتضبق ىف ةيردنكسالا عوقو نم فيخ

 ىلع فخ ايروس نم ةدحن ءاعدتسا ىضتقا

 ةيالولا كلت مكاح سويساك سويديقا اهسأر

 ةليح ىلا سويديقا أجل دقو . ( ١05 ماع)

 نيب ةقرفلا ثب ىف حجن ىتح تاضوافملا

 رصتناو نيقرفتم مهلتاق مث راوثلا فوفص

 اروطاربما ةيروسلا قرملا هب تدانف مهيلع
 . ليلقب كلذ دعب هفتح ىقل نأ ثبلي مل هنكل

 مكحلا ءؤس ىلع ةلالدلا ىف غلبأ سيلو
 مل هنأ نم رصم ىف نامورلا هماقأ ىذلا

 اوناك نمم قيرف ىأ نم اضر فداصي
 نم اوناكأ ءاوس ذئدنع رصم ىف نوشيعي

 . نييرصملا مأ دوهيلا مأ قيرغالا

 دارو دع



 نونفلاو مولعلاو بادالا

 تناك ىنامورلا رصعلا ىف هنأ انفرع

 ربتعتو ةميظع ةنيدم لازت ال ةيردنكسالا

 دعب ةينامورلا ةيروطاربمالا ىف ةنيدم ىناث

 ىلع نوفطعي اوناك كامورلا ناو ةرشابم امور
 ةعماج نوألكيو اهنولحيو ةيقيرغالا ةراضحلا

 نكل . مهتياعرب ةيردنكسالا ( ملعلا راد )

 رقمو ةريطخ ةلود ةمصاع دعت مل ةيردنكسالا

 اهلعج هينيع بصن عضي ناك روخف طالب

 بذتحب نأب ىنعيو ةيقيرغالا ةراضحلا ةمصاع

 مهل رفوي نأبو نفلاو ركملا لاجر زربأ اهيلا

 . مهحئارق ذحشيو مهممه زفحب ام ةياعرلا نم

 اهطاشن تعبات ةيردنكسالا ناف كلذ عمو

 ةيلقعلا رصم ةايح ىف دسألا بيصن اهل ناكو

 نم نيزرابلا باجنا ركتحت مل تناك ناو

 سيطارقن ىف دلو دقف ملقلاو ركفلا لاجر
 ىو « سكولويو سوبانيثا نالاعلا

 . نيطولف فوسليفلا ( طويسأ ) سيلويوكيل
 اهتتاكمب ةيردنكسالا ظافتحا ىلع لدأ الو
 نم ةميدقلا رداصملا هيلا ريشت امم ةيملاعلا

 ىتح اهيلع دوفولاب ءابرغلا نم نيهبانلا فغش
 نم اولهنيل اما ىدالبملا ىناثلا نرقلا رخاوأ

 سوكر امو سونايكو لو خراتولي لثم اهدراوم

 ىف مهبهاوم اوضرعيل وأ « نوملوي سوين وطنا
 بسويلياو دويد لثم ةيلمعلا اهقوس

 نم نيريثكلا نع الضف كلذو .

 نودضقي اولظ نيذلا بناجألا بالظلا
 بطلا ةصاخو اهيف ملعلا ىقلتل ةيردنكسالا
 . لقألا ىلع عبارلا نرقلا رخاوأ ىتح

 سديتس رأ

 بادآلا  الوأ

 ١ ةبتكملاو ( ةعماجلا ) ملعلا راد :

 اكرم ةليوط ةدم ةعماحلا ترمتسا دقو

 هيق مهفيضتست ءاملعلل ارقمو ىملعلا ثحبلل

 . تابترملا مهيلع ىرحتو اهتقف ىلع ةلودلا

 نأ ةعماحلا ىف نيبعتلا ىف لصألا ناك اذاو

 ةيبدألا وأ ةيملعلا صخسشلا ةناكم ىلع فقوتن

 نأ ثبلت مل ريياعملا نب ىحوم نئارقلا ناف

 ىعدي الجر نايرداه نيع الئثف تريغت

 دمحب حبس هنأ هنع فرعي ام لك ستاركتاي

 ةديصق ىف سؤونيطنا هليلخو روطاربمالا

 نرقلا قئاثو انثدحتو . اهنم ءزج انيلا لصو

 ضعب ذئدنع ةعماجلا لاجر نيب ناك هنأب ىناثلا

 طابضلاو نييتدملا نيفظوملاو نيدلا لاجر رابك

 فاضأ دقو . نيضايرلا دحأ لب نامورلا

 دس ؤموب



 ةامماجلا ىف ,ىلا' نيويدوؤلك ىؤطاونألا
 ايموي هيف ىلتت تناكو همسا لمح احلم

 ى بير الو . خروملا روطاربمالا اذه تافلؤئم

 كلاثلا فرقلا ردص ىف الكرك فقوأ امدنع هنأ

 ديعب رثأ كلذل ناك ةعماجلا ىلع قافنالا
 دعب مل هنأ ذا ىملعلا ثحبلا طاشن ىف ىدملا

 عم مهثوحب ىلا فارصنالا ةذئاسألا عسو 2

 لب رعمخآل نيح نم تارضاحملا ضعب ءاقلا

 لمع ىأ ءادأ وأ سيردتلا مهيلع نيعتي حبصأ

 تلزن دقو . هنم نوشيعتت رجأ ءاقل رخآ

 امدتع ؟/٠ /؟9 ماع ىف ىرخأ ةبكت ةعماجلاب

 نويخورب ىح ىلع ايبونز دونج ضقنا
 ةعماجلا ىنايم جنت ملو ابيرختو ايهت هوعسوأو
 لاح لك ىلع ضفي مل ىذلا ريمدتلا اذه نم
 ىف ةيبدألاو ةيملعلا ةايحلا ىلع ءاضقلا ىلا

 اهب ةداشاو اهنع اهونت دحن ذا ةيردنكسالا

 :ىلاوح سونيلكرام سونايما خرؤملا هبتك اميف
 . ىداليملا عبارلا نرقلا ةياهت

 سوبلو قرحأ امدنع هنأ انا رم دقو

 برح » لالخ ىف ىرصملا لوطسألا رصيق
 بهللا دتماو .م.ق 407 ماع ىف « ةيردتكسالا

 ( هل ةرواجملا ىنابملا قرحأو ءانيملا فيصر ىلا
 نأ ليلدب نارينلل امعط ىربكلا ةبتكملا تيهذ

 ةراسخلا كلت نع ةرتبويلك ضوع سويئوطنا
 ةتكم نم دلجم ؟ءءر٠٠٠ اهئادهاب ةحدافلا

 ةيردنكسالا ىف دجوت تناك دقو . نوماجرب

 ةقحلم امهادحا تناك « نايرخأ ناتبتكم

 ةقحلم ىرخألا تناكو مويباريسلا دبعمب

 دمث تايتكملا هذه تلظ دقو . رصيق ديعمب

 رداصملا نم هيلا نوجاتحب امب نيثحابلا
 لامعأل ةيحض اهضعب بهذ ذأ ىلا مجارملاو

 ضعبلاو ايبونز دونج اهب ماق ىتلا بيرختلا
 ةينثولاو ةيحيسملا نيب عارصلل ةيحض رخآلا
 ىمسرلا نيدلا ةيحيسملا تحبصأ امدنع

 . ةلودلل

 ىف ةيردنكسالا ةعماج ءاملع عبات دقو
 رصع ىف مهفالسأ هعدتبا ام ىئامورلا رصعلا
 اهدقتو ةيبدألا صوصنلا قيقحت نم ةملاطبلا

 ءالؤه زريأ نم ناك دقو . اهيلع قيلعتلاو
 ىف هترهش تعاذ ىذلا سونيسكو ليف نيثحابلا

 ق سيردتلل ىعد هنا دح ىلا سود ريبت دهع

 ددع عمجب سوليفماي هرصاعم ماقو . امور
 تمدختسا ىنلا ةردانلا تاريبعتلا نم لئاه

 سوكين وتسيرافلكو .ةيكيسالكلا بادآلا ىف
 شماومه حرشف ةيرموهلا تاساردلاب
 ىلاوحو . اهلمكأو اهدقتو سوخراتسيرا
 ايديجارتلل امجعم نويت نع هتاذ تقولا

 ءارعش لامعأل تاقيلعت عضوو ايديموكلاو
 اضيأ تعاذو . ىسدورلا سوينولوباو اماردلا
 سوبربيت ريدقت لان ىذلا نوييا ةرهش ذئدنع
 هترثرثب اعرذ قاض روطاربمالا ناك ناو
 امجعم كويبا فلأ دقو . هسفنب ةداشالاو

 دقو . سئاتسوي هيلع اطس ةيرموهلا راعشألل
 سويئولويا ىناشلا نرقلا ءاهقف زربأ ناك
 . نوي سويلياو روناكينو « تمرتملا »

 الس ١م



 اعضاوتم اناكم ةيردنكسالا رعش لتحب

 ةيردنكسالاف ؛ ىنامورلا رصعلا ىف اهبادآ نيب

 اداحاو ازراب ارعاش رصعلا اذه ىف فرعت مل

 سوينولويا وأ سوخاميلاكب هتتراقم نكمي

 نم ةرممج تفرع ناو ؛« سوتيركويث وأ
 ىلع اوظفاح نيذلا نيعضاوتملا ءارعشلا نم

 نم هولخ ثيح نم ىردنكسالا رعشلا ديلاقت
 وحن ىوقتلاب روعشلاو ةيسايسلا فطاوعلا
 قافآب هفلك ثيح نم كلذكو ةميدقلا ةهلالا

 ةيتاسنالا رعاسشملا ريوصتو ةفلتخملا ملعلا

 اونوكي مل مهنكل ةطيسبلا ةايحلاب ةداشالاو

 رعسشلا نوعتطصب امئاو نيعوبطم ءارعش
 ءارعشلا كئلوأ زربأ لعلو . اعانطصا

 سيند امهدحأ ناك نانثا نيعضاوتملا

 فلأو نايرداه رصاع ىذلا ىردنكسالا

 بناجلاو ايبيل اهيف فصو ةيفارغج ةديصق
 ىلع كلذ ىف ادمتعم ابروأو ايسآ نم ربكألا

 دقو . سينيثس وتارا ىملطللا ملاعلا ةطبرخ

 اهناق اليوط رمعت نأ ةديصقلا هذهل ردق

 سيردت ىف تمدختساو ةينيتاللا ىلا تمجرت

 هناف رخآلا رعاشلا امأ . سرادملا ىف ايفارغجلا

 سوخيرتوس ىعدبو ةويس ةحاو ءانبأ نم ناك
 ىرخأو هسأر طقسم فصو ىف ةديصق فلأو

 رخآ اددعو سونايدلقد روطاربمالا حدم ىف

 ردنكسالاو سوسيئويد نع دئاصقلا نم
 . تاعوضوملا ىتش نم كلذ ريغو ربكألا

 : رثنلا - ؟

 رضعلا ىف ةيردنكسالا رثن رثأت دقو

 ىتلا ةيفسلفلا اهسرادم تاهاجتاب ىنامورلا
 ةعباانلاة ذا امين الو ةريك هناك كيف
 نوربتعي اوناك مهبهاذمو مهلحن فالتخا ىلع

 تناك اذاو . ٌسومتلا ءابطأ رصعلا كلذ ىف

 تعبات دق ةميدقلا ةيفسلفلا سرادملاف فلتخم

 تلتحا ةديدجلا ةيثروغاثيفلا كاف اهطاشن
 لالخ ىف تحمدنا نأ ىلا اهنيب ةرادصلا ناكم

 تناكو . ةديدجلا ةينوطالفألا ف ثلاثلا نرقلا

 رصانع نم فلأتت ةديدجلا ةيثروغاثيفلا
 نمو ةميدقلا ةيثروغاثيفلا نم تدمتسا

 نييقاورلاو نيئاشملاو نوطالفأ تافسلف

 تاهاجتالا مئاوي وحن ىلع ايوس تجزتمو
 ىلا ةصاخ ةيانع تهجو دقف ةرصاعملا ةينيدلا

 ناك دقو . ةيقلخلا بهاذملاو ةينيدلا تالمأتلا

 راكفألاف الوأ ريبك رثأ ةديدجلا ةيئروغاثيفلل

 نوليف ىدوهيلا فوسليفلا قيرط نع ةيدوهيلا
 نع ةيحيسملا راكفألا ىف ايناثو ىردنكسالا

 سيئيجيرواو (©1ءمعم سنيميلك قيرط
 . ةديدحلا ةينوطالفألا ىف اثلاثو (0وعمعو)

 دوهيلا نيركفملا ملظعأ نوليف ربتعيو
 امك ةينثولاو ةيدوهيلا ءاقتلا نولثس نيذلا

 دوهي جاتاال اجذومن هتافلؤم ربتعت

 . ىنامورلا رصعلا ىف ىبدألا ةردنكسالا

 ةديدجلا ةيئروغاثيفلاب نوليف رثأت ىدم نينو
 هحهنمو هراكفأ نم ريثكلا اهنم راعتسا هنأ نم

 جورخلا فدهتست تناك ىتلا هتفسلف عضو ىف

 ورود



 قفآ ىلا قيضلا اهقفأ نم ةيدوهيلا ةفسلفلاب
 اهرهاظم لك نم اهديرجت دعب عسوأ
 ةاروتلا حرشي نوليف ماق امدنعو . ةيرصنعلا

 ىلع ةيزمرلا ةقيرطلاب كلذ جلاع اهيلع قيلعتلاو
 تاوحتف ةديدجلا ةيثروفائيفلا جهن
 درجم ىلا ةاروتلا ىف ةينيدلا تايصخشلا

 ميلاعتلا تبستكاو ةدرجملا راكفألل زومر

 راكفأل ازمر اهلعج اديدج ارهظم ةيوسوملا .

 . هقيمع ةيقيرغا

 سينيجيروا هدعب نمو سنيميلكن اك دقو

 ىف ىربكلا ةيحيسمملا ةسردملا ةذتاسآ زربأ

 اهاحتا ناذاتسألا ناذه لثميو . ةيردنكسالا

 هبصانمب لدبتسا نييحيسملا نيركملل اديدج
 دريو اهفعض نع فشكي اديدش ءادع ةينثولا

 هاحجتالا لدبتسا - ةيحيسملا نع ءادتعالا

 رصعلا ةفاقثب ماملالا ىلا ةوعدلا كلذب ديدجلا

 ةديقعلا رشن ىف ةفسلفلا بيلاسأ مادختساو

 ىلا سنيميلك عمج دقو . اهريسفتو ةيحيسملا
 بدألاب عساولا ماملالا ةيحيسملاب هناميا ةوق
 نيب قيفوتلل اريبك ادهج لذبو ىقيرغالا
 ام . ةيحيسمملا ةنايدلاو ةيقيرغالا ةفاقثلا

 اماملا سينيميلك نم لقأ ناك هناف سينيجيروأ

 اريكفت هنم قمعأ ناك هنكل ةيقيرغالا بادآلاب

 ةيارد رثكأو ةيغ سلفلا بهاذملل امهف قدأو

 ىلع ةردق عسوأو ىملعلا ثحبلا جهانمب

 ىف ةيحيسملا ةسردملا تمهسأ دقو . راكتبالا

 فلتخا امهمو ؛ هب قوثوم ليجنالل صن قيقحت
 ةمهاسملا هذصه ةعيبط ريدقت ىف نوثحابلا

 اهتميق ىلا اقالطا قري مل كلا ناف اهادمو

 . ةريبكلا

 اجيزم ةديدجلا ةينوطالفالا تناك دقو
 نييقاورلاو وطسراو نوطالفأ ةفسلف نم

 تحبصأ دقو . ةديدجلا ةيثروغاثيفلاو
 دنع ةيسيئرلا ةفسلفلا ةديدجلا ةينوطالفألا

 ثلاشلا نرقلا فصتنم ىلاوح نم نيينثولا

 سرادملا قالغاب سوناينتسوج ىضق ىتح

 هذه ىركفم زربأ ناكو . ه4 ماع ىف ةينثولا

 (قمصمهتموو ساكاس سوينوما ةفسلفلا

 ىطويسألا نيطولفو ىردنكسالا 852029)

 ىف ةيردنكسالا باتك عسوأ نم ناكو

 سويانيثا ةفاقثو املع ىناثلا نرقلا رخاوأ

 هيسسكأ ىذلا ىنيطارقتلا (86ه86ان5)

 .«ةفسالفلا ةيدأم» مخضلا هباتك ةرييك ةرهش

 ضعب وحن هباتك ف وحني نأ لواح دقو

 لكش ف مهئارآ ضرع ىف ىمادقلا ةفسالفلا
 . مهاوتسم ىلا قري مل هنكل بدآملا ثيداحأ

 مانأ ةعضب سويانيثا « ةيدام » تماد دقو
 نوناقلاو بادآلاو ةفسلفلا ف ثيدحلا اهيف راد

 اهلثم ىتلا تاعوضوملا نم كلذ ريغو بطلاو
 مهتاسل ىلع فلؤملا ىرجأ فويضلا نم ددع

 باتكلا نم ريبك ددع نم اهدمتسا تامطتقم

 سويتات سلليخا عتمت دكو

 نوفوتيلكو ىييكويل ةصق فلؤم © 5هعفسو)

 ةريبك ةناكمب 2 (1.عيطتممع همه 1لذممطمم)

 رصعلا داقت ضافأو ةرخآتملا روصعلا ىف

 (قم عطل ع5

 بدنا هيو اح



 هب فصتن ام زربأو . هيلع ءانثلا ىف ىطن زيبلا

 هليمو ةيلاثما ىلع ةيعقاولا هليضفت ستييخا
 ىف ةقئافلا هتراهمب ءىراقلا رعاشم ةراثا ىلا

 . ةيويح قفدتي ىذلا هبولسأو فصولا

 رصعلا اذه ىف خيرانلا ةباتك مستو

 اهتيانع نم رثكأ سفنلا ىف ريثأتلاب اهتنانعب
 نيوستلح سويملطبو « ةقيقحلا ىرحتب

 ىتلا ةرهاظلا هذه لثمي نم ريخ (0ؤعدعس)

 ىف ةدازتسالل ديدج خيرات » هفلؤم ىف حضنت

 خيراتلا اذه نأ ودِسو . « ةريثك حاون

 وأ فلؤملا اهأرق ىتلا صصقلا نم ةعومجم
 سوناييأ لعلو . اهعمس

 نكل رصعلا اذه ىف ةيردنكسالا ىخرؤم زربأ
 ارثأت رثكأ ىنامورلا خيراتلا ىف مخضلا هفلؤم

 ء ىردتكسالا عباطلاب هنم ىنيتاللا عباطلاب
 ةيسنجلا ىلع لصح نأ دعب سوناييا نأ ذا

 ثيح كانه شاعو امور ىلا لحر ةينامورلا

 سوتينوطنأ رصع ىف هفلؤم عضو هنآ عجري
 اضيأ خيراتلا ةباتك ىف كراش دقو

 ناك (ةموتدسس)

 . سوي
 هترهش نكل سويملطب سويدوالك ذفلا ملاعلا

 هباتكف . خرؤمك هترهش زبت ىضايرو ىفارغجك
 سلطأو ءازجأ ةينامث نم فلأتي ايفارغجلا ىف

 ثدحأ مادختسا هلوق دح ىلع فدهتسي ناكو

 ىتلا ملاعلا ةطيرخ حيحصت ىف تامولعملا
 ىعدب ثاكو هلبق شاع ىفارفغج اهعضو

 ناتك هنمضتي ام مغربو . ىروصلا سونيرام
 ماع هجوب ريتعب هناف ءاطخأ نم سويملطب

 اهرثكأو ةميدقلا ةيفارغجلا تافلؤملا قدأ

 , ةيدحلا روصعلا ةبادب ىتح ايفارعجلا

 : مولعلا . ايناث

 : ةحارجلاو بطلا ١-

 مهطاشن ةحارحلاو بطلا ةذئاسأ عبات دقو

 ةميدقلا ةمصاعلا هذه تلظو ةيردنكسالا ىف

 لقالا ىلع ناديملا اذه ىف اهترهشب ظفتحت
 سونايما بتك امدنع عبارلا نرقلا رخاوأ ىتح

 بيبطلا ىفكي ناك هنا لوقي سونيلكر ام
 ىف ملعت هنا هلوق هتراهم ىلع ليلدتلل

 ةناكم ىلع اليلد ضهنيو . ةيردنكسالا
 نيذلا ددع ةرثك بطلا ملاع ىف ةيردنكسالا

 ايدلا ءاحنأ فلتخم نم اهنودصش اوناك

 اوميات نيذلا اهتدتاسأ ىلع بطلا ةساردل

 مهنم نوريثك ناكو حيرشتلاب مهمامتها

 ىتلا ةيبيرجتلا ةسردملا عابتأ نم مهنأب نوزتعي

 قى سرد دقو . ةلاطبلا دمع ىلا عجرت

 مهمظعأو رصعلا اذه ءابيطأ رهشأ ةيردنكسالا

 دلو ىذلا « سونيلاج سويدوالك » اعيمج
 ضعب هتنهم لوازو ١؟9 ماع ىف نوماجرب ىف

 كانه قوت نأ ىلا امور ىف مث هنطو ىف تقولا

 . هرمع نم نيعيسلا ىف

 ةروص (ءاود) سوسلك انيطعيو
 ى ةيردنكسالا ىف ةحارحلاو بطلا نع ةلماش

 سوسلك لهتسيو . ىتامورلا رصعلا ردص

 بطلا نع هباتك
 خيراتب  ءازجأ ةينامث ىلا مسقني وهو

 اسس لع مع تعلانع#)

 دس و اح



 ةسردملا عابتا نيب ةنراقم نمضتي بطلل فيرط

 صصختيو ةيسرجتلا ةسردملا عابتاو ةيرظنلا

 ضارمألا ملعو ةيذغتلل ىناثلاو لوألا نيءزحلا

 نيءزحلا ىف شقانيو . جالعلل ةماعلا دعاوقلاو

 ىو ةيلخادلا ضارمألا عبارلاو ثلاثلا

 ضارمألا سداسلاو سماخلا نيءزجلا

 9 نماثلاو عباسلا ناءزحلا رشعب و ٠ ةيجراخلا

 'مهأ « ةحارجلا نع مالكلا نالوانتت امهو

 نيءزحلا نيده نم نيبتتو . باتكلا اذه ءازجأ

 فلتخم اورشاب مل ةيردنكسالا ىحارج نأ

 اضيأ لب بسحف ةفولأملا تاحارحلا عاونأ

 .نانسألا ةحارج كلذكو هجولا. ليمجت ةحارج

 ءابطأ ضعب ثأب ةيدربلا قئاثولا انثدحتو

 ةطبرألا نم اددع اوعدتبا ةيردنكسالا

 تناكو مهئامسأب تفرع ىتلا .ةزمهجألاو

 وأ ماظعلا ىف رسك ثودح ةلاح ىف مدختست

 . ةيظادلا ةيشغألا ىف قتف

 فورظلا دمعت مل ثلاثلا نرقلا ىف نكل

 دقف ةيملعلا تاظحالملاو ثاحبألل ةيتاوم

 ءاملعلا مه حبصأو فوشكلا دهع ىفقنا

 نيب ةمثاوملل تامولعملا زانتكا ىلع اروصقم

 . رصعلا تاجاح نيبو هيلا لوصولا قبس ام

 «ءاديور اديور ردحتي بطلا ذخأ نأ بحع الف

 زيواعتلا ىلا نوأحلب سانلا ةماع ذخأو

 (ضرملا نم ءافشلا لجأ نم ميجنتلاو رحسلاو

 فى مسجلا ءافش نودشن, دوفقثملا ذخأ امنيب

 . حورلا ةداعس

 ؛ ةيضايرلا مولعلا - ؟

 تامهأ دقىرخألا ملعلا عورف تناك اذاو

 ةيضايرلا مولعلل ناك هناف « ىنامورلا رصعلا ىف

 ىأ وزعن نأل لاجم كانه سيلو . رخآ نأش

 اوناك دقف « نامورلا ةياعر ىلا كلذ ىف لضف

 نكي ناك ام ادع اميف ةتحبلا مولعلا نورقتحي

 . اهتاقيبطت نم هتدافا

 اماظع نييضاير ةيردنكسالا تفرع دقو

 سوتيرسو (38ءمءاوهن5) سوالنم لشم

 اونع نيذلا (طةووس:) سويابيو (5ءءءةدسق)

 نكل ةميق تافلؤم اهيف مهلو ةسدنهلا ةساردب

 تافلؤؤمىوتسم ىلا قرت مل سونيرس تافلؤم

 مهلضفيو برعلا اهمجرت ىتلا نيرخآلا نيملاعلا

 . ثيدحلا ملاعلا ىلا تلصو

 سوتتافويد ملاعلا اضيأ ةيردنكسالا

 اطخ اماظن عدتبا ىذلا (21همطقمتاتق)

 نوره امأ . ربحلا وحن ةعساو ةوطخ ب اسحلاب

 ةسدنهلا ىف ةريثك تافلؤم هلف

 ةيبرعلاب الا اهضعب انيلا لصي, مل اكيناكيملاو
 ضعبلاو طقق ةينيتاللاب رخآلا ضعبلاو
 « ةينيتاللاو ةيبرعلاو ةيقيرغالاب ثلاثلا

 نم ناك دقو

 (183 منصر

 . نورق ةدع سرادملا ىف ةبتك تمدختساو

 ارارمتسا ءىش لك لبق نوره دوهج ربتعتو
 ©« سويبيستكو سديلقاو سديمخرا دوهجل
 ملعلا تاقيبطتب مامتهالا ديدش تاك دقف

 ,لاقثؤلا عفرو ضرألا حسم لئاسو عدتباف

 قيرحلا ءافمطال ةيملطو راخبلا مادختساو

 . تارايسلا دادعب اهيبش ازاهجو
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 . اقيثو الاصتا ةضايرلاب كلفلا لصتيو

 اعاب نييردنكسالا نييكلفلا لوطأ ناك دقو

 رولا سويملطب سويدوالك انأش مهمظعأو
 اذهلو . هيلا ةراشالا تفلس ىذلا ىارضخلاو

 « اهرثكأ برعلا مجرت تافلؤثم ةدع ىكلفلا

 ةعومحملا » هباتك تافلؤملا هذه مهأو

 ركفلا هيلإ لصو ام نمضتي ىذلا 6« ىربكلا
 سوخراييه تايرظنل اقفو كلفلا ىف ىقبرغالا

 . ملعلا اذه ىلا سويملطب هفاضأ ام عم

 : نونفلا  انلاث

 : رامعملا نق - ١

 نع ديدش زاجيا ى انه مالكلا لوانتنس

 نيبنو دياعملاو ةماعلا تاآشنملاو لزانملاو رباقملا

 ةيرصملا ناترامعلا ترثأت ىدم ىأ ىلا

 ىدم ىأ ىلاو ء اضعب امهضعس ةيقيرغالاو

 اهدوجو ةينامورلا ةرامعلا تترثأ كلذك

 . رصم ىف اهعباطب تظفتحاو

 )١( رباقلا :

 ىف نومدختس اوناك قيرغالا نا انفرع

 ىههو رباقملا نم عاونأ ةثالث ةملاطيلا رصع :

 )١(الحمرء ةليطتسملا تاوجفلا(؟)

 بئاوج ىف تحنت وأ ىنبت تناك ىتلا (معدل)

 كئارآلا رباقم ( + ) « فرغ وأ زيلاهد

 رباقم ىلا ةملاطبلا رصع رخآ ىف تلوحت ىتلا
 كئارألا ىفتخا ثيح « براحمو تاوجف تاذ

 تيباوت ىف نونفدي ىتوملا ناكو امامت

 . بيراحملا ف مضوت تناك قيدانصلاك

 ةراضحلا انيس

 ىف تيرجأ ىتلا رئاغحلا تتبثأ دقو

 ديعأ دق كنئارألا رباقم ضعب ذا ةيردنكسالا '

 الضف هناو ىنامورلأ رصعلا ىف اهمادختسا

 ةثالث رصعلا اذه ىف مدختست تناك كلذ نع

 الثامم لوألا عونلا ناكو . ىرخأ عاونأ

 .رصع ىف المعتسم ناك ىذلا لوألا عونلل

 ناك دقق كلذ ىف ةبارغ الو . ةملاطبلا

 ساسنلا ةماع نيب اعئاش عونللا اذه

 ىلع نامورلا دنعو قيرغالا دنع
 طسيأ ىف ناكف ىناثلا عونلا امأ . ءاوسلا

 ( ىتوملا لازنال ) زئبو ملس نم فلأتي هرهاظم
 . تيباوت تاذ ةفرغو تاوجف تاذ ةفرغو

 اهعيزوتو اهددعو فرغلا هذه ماظن ناكو

 ةلصلا ناف كلذ عمو « انيب افالتخا فلتخي

 . ةملاطبلا رصع رباقمو رياقملا هذه نيب ةحضاو

 رياقملا برق نع هبشيف ثلاثلا عونلا امأ

 ةقرغ دوجو ثيح نم امور ىف ىربكلا

 ىلع ةيسيئرلا نفدلا ةقرغ ىلأ ىدوت ةريدتسم
 موك ىف ىربكلا ةربسقملا ىف دجن ام وحن
 تيباوتلا نفدلل مدخت سا ثيح ةفاقشلا

 رباقم ىف عيتي ناك ام رارغ ىلع تاوجفلاو

 . ىناثلا عونلا

 رياقملا هذه ىف ةرامغلا زارط ناك اذاو

 اهيف ةفوخزلا ناف ىنامور وأ ىقيرغا اما

 رصاسنع نم اهيف ام ةرثكب رظنلا فقوتست
 بصتلا ىف اهسفت ةرهاظلا هذه دجنو . ةيرصم

 9 . اضيأ ةيزئانجلا
 ها



 ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ىلع تايرفحلا لدتو

 ةيزئانحلا مهترامعب اوظفتحا دق نيبرصملا نم
 دقف . ديعب دهع ذنم اهوغلأ ىتلا نفدلا قرطو

 ةميدق رباقم ىف اما مهاتوم نونفدي اوناك

 ناك ةثيدح رباقم ىف وأ اهمادختسا .اوداعأ

 تاوجف وأ ةعيبط فوهك نع ةرابع اهضعب
 نطاب ىف ترفح .رابآ وأ لالتلا يناج ىف تتحن
 ةدحاو ةفرغب ىهتني رئب اهل ناكو < ضرألا
 1 . نئدلل نيتفرغ وأ

 ةنوت ىف ةيرثألا فولشكلا نم نيبتيو

 نييرصملا نا « نينومشألا نم برقلاب « لبجلا
 اتويبو دبامعم نوميقي اوناك نيقرغأتملا
 ةيرصملا رصانلا اهيف طلتخت ةيزئاسنج
 ةرامعلا ىف ءاوس احضاو اطالتخا ةيقيرغالاو

 . نفدلا قرط ى مأ ةفرخزلا ىف مآ

 ىتوملا طينحت نا ةظحالم اب ردجي اممو
 نييحيسملا نيب ىتحو نييرصملا نيب اعئاش لظ

 هوربتعي مل عبارلا رقلا رخاوأ ىتح مهناف مهنم
 . ةديدجلا مهتتايد ميلاعتل اهلاخم

 ةرامعلا بنج ىلا اينج هنأ انل نيبت اذكهو

 ةيرصملا ةيزئانجلا ةرامعلاو ةيرغالا ةيزئانجلا
 . ةينامورلا ةبزئانجلا ةرامملا اضيأ ترهظ دق

 رثألا دجن نيح ىلع هنا رظنلا فقوتسيو
 نيترامعلا ةفرخز ف ايلج احضاو ىرصملا
 رثألا دجن « ةينامورلاو ةيقيرغالا نيتنزئانجلا
 ضعب ةفرخز ىف كلذك ايلج احضاو ىقيرغالا
 . ةيرصملا ةيزئانجلا ةرامملا ةلثمأ

 1 ؛ لزانلا بر

 ةيقيرغالا ندملا قيرغا نآب نمارقلا ىحوتو

 نومدختس 1ورمتسا مويفلا ندم ضعبو

 رصع ق لبق نم اهوفلأ ىتلا لزانملا عاونأ

 لزانم اضيأ تئشنأ ودبي اميف هناو « ةملاطبلا

 . ةينامورلا « تالئيقلاب » ةهيبش ةحيسف
 ةريثكلا لزانملا نم نيتي هناف كلذ ادع اميق امأ

 ندم ضعب ىف اهنع تايرفحلا تفشك ىتلا
 نييرصملاك اوناك قيرغالا نا اهارقو مويعلا

 أرارمت سا ربتعت ةيرصم لزانم ىف نوشيعب
 ليوط دمأ ذنم رصم اهتفرع ىتلا لزانملا زارطل

 نيقرغأتملا نيبرصملاو قيرغالا نا" ودبب نكل

 فراخز مهلزانم نييزت ف نومدختسي اوناك
 . ةشرغا

 : ةماعلا تآشنملا («>)

 رصم ىف ةددعتم تاهج ىف نامورلا اشنأ

 تاباوبلاك : عاونألا ةدددعتم ةندم رئامع

 تامامحلاو ايزانميجلاو حراسملاو ساوقألاو
 فشك ىتلا تاشنملا اباقب نم نيبت و. . ةماعلا

 ىف ىنامورلا زارطلل اًقفو تناك اهنا اهنع
 زارطلا ناو اهتفرخزو اهترامعو اهطيطخت
 ىقابو امور ىف هنأشثك ناك رصم ىف ىنامورلا

 مادختسا ىلا ليمي ىنامورلا ملاملا ءاحنأ

 لزانملا تناك نيح ىلعو . ةيثتروكلا ةدمعألا

 ىنبت ةماعلا تةاشنملا تناك نبللا نم ةداع ىنبن

 اميس الو ءاهيف مدختسا ام اريثكو راجحألا نم
 جراخلا نم دروتسملا ماخرلا « ةيردنكسالا ىف

 اتا عا



 : دياعملا ( در

 :ىتلا ةيردنك سالا دباعم نم قس ملو

 ةيزمر روص الا ىنامورلا رصعلا ىف تئشنأ

 هذه انذختا اذاو . دوقنلا ىلع اهضعبل ةرغصم

 دباعملا هذه زارط ىلع مكحلل اسايقم روصلا

 دياعملا هذه بلغأ زارط نأب لوقلا نكمي هناف

 زارط ناك نيح ىلع اينامور وأ ايقيرغا ناك

 ضعبلا زارطو تحب ايرصم رخآلا ضعبلا
 ولخي ال هنكل ىرصملا عباطلا هيلع بلغي ثلاثلا

 . ةينامورلا رصانعلا ضعب نم

 اهلمكأ ىتلا ةيرصملا ةملآلا دياعم امأ
 فلتخم ىف اهوأشنأ وأ اهوفرخز وأ نامورلا

 ديلاقت ةقدب تفتقا اهناف ةيرصملا ناملاو نرقلا

 تاريثأت ىأ اهيف رهظت الو ميدقلا ىرصملا نفلا

 ةنيدم دياعم ف حوضوب كلذ لثمتيو.ةيبنجأ
 انساو ةردندو طفق نم برقلاب ةعلقلاو وباه

 ةكذو رودندو سيملاتو ةليقو وبموا موكد

 ناردج ىلع ةرطابألا ءوص دقو . ةقرحملاو
 مهي زو ةنعارفلا لكس قى دياعملا هدم

 فلتخمل نيبارقلا نومدقب مهو مهعاضوأ»

 . دالبلا ةهلك

 ناك اذا هنا هانفلسأ ام لك نم انل نيبتيو

 ةرامعلا نم الك نا ماع هجوب لوقلا نكم»

 دق ةيرصملا اميس الو ةيئامورلاو ةيقيرغالا

 دق كلذ عم هناف صاخلا اهعباطب تظفتح'

 ىلع لئالد ةينيدلا ةرامعلا ىف ىتح ترهظ

 . رصانعلاو راكفألا جازتما

 ؛ ثتحنلا نف ب ايناث

 ىف ةيردنك سالل تناك هنا انب رم دقو

 تاذ ىقيرغالا تحنلل ةسردم ةملاطبلا رصع

 ىلاشم ايهدحأ نيزارطو ةصاخ تازيمت

 تركتبا ةيردنكسالا ناو « ىعقاو رخآلاو

 نع ةرايغ ناك تحتلا نف نم اديدج اعرف
 . مهفرحو مهعابطو سانلا سانجأ ةسارد

 وحن ىوق هاجتا ىتامورلا ملاعلا داس ذاو

 ةاكاحم اهباحصأ لاكشأ ىكاحت ليثامت عنص

 د وأ ريوصت ةلآ عنص نم اهنأك ةقيقد

 هاجتالا اذه ىف ةيردنكسالا ونانف دجو ماسر

 تمسقاو مهيهاوم زاربال اهساو الاجم

 ىقيرغالا اهعباطبو مهتسردم زارطب مهتاجتنم
 نم ةعونصملا روصلا هذهب لصتيو . تحبلا

 روخصلا عاونأ فلتخم وأ رمرملا وأ ماخرلا

 مويفلاىف اهنع فشك روصلانم ةعئار ةعومجم

 ةوسكم تاحول ىلع ناولألاب عنصت تناكو

 ءانثأ ىف لزانملا ناردح ىلع قلعتو عمسشلاب

 .دعب مههوجو اهب ىطغت مث اهباحصأ ةايح
 ىف تاحوللا هذه جانتا أدب دقو . مهت

 ثيح نم هتورذ غلبو داليملا دعب لوألا نرقلا

 . ىناثلا نرقلا ىف عادبالاو ةراهملا

 ىف هطاشت ىرصملا نال عيات دقو

 ىتوملا بصنو دياعملا ناردج ىلعو ليثامتلا
 اهتوفلأب هقالسأ ناك ىتلا ىحاونلا فلتخمر

 . مدقلا ذنم

 رصعلا ىف تحتلا نف ةسارد نم نيتو

 : ىنامورلا

 -- لوو --



 نامورلا اهكس ىتلا دوقنلا رثكأ نا و

 نونانفلا اهعدتيا ىتلا تحنلا عطق نم اريثكو

 اهرصانعو اهزارط ىف تحب ةيقيرغا قيرغالا

 ةيرصملا تحنلا عطق نم اريثك ناو « اهتخبصو
 اهزارسط ىف تحب ةيرصم دباعملا تاحول لكو
 . اهتفيصو اهرصانعو

 تحتلا عطقو ةوقتلا نم نيثكلا نأ

 ريوصت لثم زرطلا نود رصانعلا اهيف طلتخت

 جات وأ ىرصم ديعم ةباوي وأ ىرصم هلا

 ىتلا دوقنلا نم ةلسلسلا كلت ىلع ىرصم

 ةيرصم رصانع هذهف « تابريدملا دوقنب فرعت

 منص لثمو . ىقرغا دوقتلا زارط نأ الا

 عنص وأ ىقيرغا زارطب ةيرصم ةهلآل ليثامت
 ىقاميسلا نم نامور وأ قيرغال ليثامت

 ةبيرغلا داوملا نم كلذ ريغ وأ تينارحلا وأ

 ةرطابألا ريوصت لثمو . ىقيرغالا نفلا نع

 فلس دقو . ةيرصم سبالمو زارطب نامورلا

 نم نف ىآ ىف ىقيقحلا سايقملا نا لوقلا
 نانفلا ريكفت رهظم هرابتعاب زارطلا وه نونفلا

 رصانعلا طالتخا ناف كلذلو . هتراضح عباطو

 . ةئيبلا َرثأ ىلع لدي امئاف ءىش ىلع لد ْنا

 . ةراضحلا رثأ ىلع ال

 ٠ تحنلا عيلطق نم ريثكلا ىف نإ م

 جزمل ةحضان ريغ تناك ناو ةحضاو تالواحم

 عطقلا هذهو . ىقيرغالاو ىرصملا نيزارطلا

 ىتلا عطقلا نم ةينفلا اهتميق .ىف اردق ىئندأ

 عمو « تحب ىرصم وأ تحب ىقيرغا اهزارط

 دقو . مايألا رم ىلع دادزا اهددع ناف كلذ

 نيب طالتخالا دايدزال ةيعيبط ةجينت كلذ ناك
 قيرغالا جامدتا دايدزاو نيبرصملاو قيرغالا

 ةلصعرم جيزملا نفلا اذه ناكو . نييرصملا ىف
 . ىطبقلا نفلا مايقل تدهم ىتلا لاقتتالا

 اذخأ ىرصملاو ىقيرغالا نينفلا نا - غ

 نود لحب ملو اديور اديور ناردحتي

 ةراهمو ةميدقلا امهديلاقت الا عيرسلا امهرايهنأ

 ىرصملا نفلا ناك املو . ةثراوتملا نينانملا

 نأش كلذ ىف هنأش « ةنايدلا ىلع موقي ميدقلا

 ناف « ةييدقلا ةيرصملا ةراضحلا رهاظم ىقاب

 ىلا ىضفأ ةيحيسملاب ايمسر ةلودلا فارتعا

 . امربم ءاضق هيلع ءاضقلا

 وصل د اد
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 لماك دارم روتكدلل
- 

 هفدسسم

 ىأ « نامورلا مكمح نم ىناثلا رطشلا ىف

 خيرات رثآتكبرعلا وخد ىلا سونايدلقويد نم

 ةيحيسملا : امهو نييسيئر نيلماعب رصم

 . ةيطنزيبلا ةسايسلاو

 نع ةزجوم ةملكب رصعلا اذهل مدقتسو
 ىلا سونايدلقويد نم « ةماعلا ةرطابألا ةسايس

 ماظنلاو رصم ىف ةرادالا ماظنب اهعبنت مث «لقره

 . ةيداصتقالا ةلاحلاو شيجلاو ىلاملا

 ىلت ىتلا ةسمخلا لوصفلا ف ضرعنسو
 ىرصملا بعشلا ةايحل ةفلتخملا ناولألا ةمدقملا

 ةيعامتجاو ةينفو ةيركفو ةيوغلو ةيسايس نم
 اذه نم انل حضتيسو « رصعلا اذه ىف
 ظافتحالل ىرصملا بعشلا حافك ضرعلا

 . بصتغملا مكاحلا دض هنايكو هتيصخش

 ةينيدلا ةماعزلا ةيردنكسالل ناك دقو
 ةنبهرلا تأشن رصم فو « ىحيسملا قرشلا ىف

 رصم ىو « ىحيسملا ملاعلا اهنع اهذخأ ىتلا

 اكو . ىحيسملا ركفلا لاجر مظعأ رهظ
 اضرأ مدقلا ىف نعمملا اهخيرات رجف ذنم رصم

 نيذلا اهلهأ ةعيبطو اهلين لضفب « ةبصخ
 ةحامسلاو لسمعلا ىلع ةرباثملاب اومسنا
 دالبلا سرئبلا معب + نأ اذه منمي ملو . ةملاسملاو

 ةادا داسف ببس كلذو « رصعلا اذه ىف

 بعشلا اعد امم « ماكحلا لالغتساو مكحلا

 نأ دسافلا وحلا اذه ىف شيعي ناك ىذلا

 ىلا علطتي نأو مهرقتحيو هماكح ضغبي

 . لضفأ ةايحو ةيرحلاو لالقتسالا

 تثدحأ ةيتاوم ةصرف برعلا لوخد ناكو
 تهجوو « نيدلا ىو ةسايسلا ىق الماش ارييضت

 لاصتالاو قرشلا وحن ةديدج ةهجو رصم
 اهتالص تناك نأ دعب « قرشلا بوعش

 ةرابعي وأ برغلا ىلع ةروصقم ةيراضحلا
 . ةيشرغالا ةراضحلا ىلع قدأ '

 »عع ا

 0641١ - ؟86) لقرع ىلا سونايدلقويد نه
 سونايدلقويد 546 00* ٠

 هسفقت دجوف مكحلا سونايدلقويد ىلوت .
 مظنلاو نيناوقلاو حئئاوللا نم ةعومجم ا

  ةيروطاريمالا ةسايس اهيلع ريس ىتلا

 ةسايس ى ةيساسأ تارييغت لاخداب فقوملا

 معقوتملا رايهتالا ىدافتيل كلذو « ةنودلا

 تناك ىتلا تابارطضالا عنميلو ةيروطاربمالل
 ىلوتو روطاربمالا توم دنع ةلودلا دوست:

 . هل ةفيلخ
 وول



 ةديدع تاحالصا سونايدلقويد لخدأ

 نم لعجف « ةلودلا ىف ةفلتخملا ىحاونلا ىلع

 اهل ىد# ةسدقم ةيصخش روطا ريمالا

 ةموسرم ةقيقد سوقط ىضتقمب ةدابعلا ضورف
 . قرشلا ديلاقت نم اهدمتسا

  مكاحلا ةطلس روطاربمالا ىف زكر امك
 ةطلسلا لك ىلع ضبقي حبصأف قلظملا

 ةفيظو ىغلأو وتانسلا ةطلس لشو . ةيرادالا
 ةعضاخ تايالولا لك لعجو راشتسملا
 ةيعضاخ تايالو كانه دعت ملف روطا ربمالل
 ةحونمملا تازايتمالا ىغلأ امك « وتانسلل

 عسصضخت لصألا نم تناك ىتلا تايالولل
 تادحو ىف تايالولا جمدأ مث « روطلا ربمالل

 ىف ةيروطاربمالا تارادا لك زكرو ةيرادا

 ةرشابم ةسعبات تاراداو نيفظوم ىديأ
 نع ةيندملا ةطلسلا لصفو « روطاربمالل

 . ةيركسعلا ةطلسلا

 نيتلاسملا لح نأ سونايدلقويد لواحو
 ةمالسس اسمهيلع فقوتت تناك نيتللا

 ميظنتو دالبلا نع عافدلا امهو « ةيروطا ربمالا
 - شرعلا ةثارو

 نع عافدلا نأ دقتعي سونايدلقويد ناكو
 نكمي ال فارطألا ةيمارتم ةيروطاربما دودح
 ةلمحت قو :ةلعاو نوطازبما هما قوش

 مكحلا ىف هعم نايميسكام كرشي نأ ىلع كلذ

 نايميسكام ىلا دنسأو 585 ةنس ىف كلذو

 عافدلاب هسفنل ظفتحاو برغلا نع عافدلا
 اهل نكي ملف شرعلا ةثارو امآ . قرشلا نع

 شرعلا ءاقترا ىف عماطملا تناكو « عبتم ماظن

 دنع ةيروطاربمالا اههجاوت ىتلا لكاشملا نم

 ررق ؟ة+ ةنس ىو . روطاربمالا توم

 ناروطاربما مكحلا ىلوتي نأ سونابدلقويد
 رخآلاو قرشلل امهدحأ « تقولا سمن ىف

 «سطسغوأ» بقل امهنم لك لمحيو « برغلل
 نوكي كيرشب امهنم لك نيعتسي نآ ىلع
 . « رصيق » بقل لمحو شرعلا ىف هثيرو

 سون اسيئتسوب ىلا نيسطنطسق نم
 .( ماوس معز

 دهع ىف ةيحيسملاب ايمسر ةلودلا تفرتعا

 . ىطن زيبلا خيراتلا ةحتاف وه ىذلا نيطنطسق

 ةميدقلا ةطنزيب ةنيدم ىلع نيطتطسق ديش دقو
 همسأ نم اهملسا تديتسا ةديدج ةنيدم

 ةسمصاع تحبصأو « ةينيطنطسقلاب تفرعو

 ومنت تذخأف ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمالا
 . ةعيرس ىطخب رهدزتو

 تاحال صا ىلع نيطنطسق ىفضأو

 حبصأ ىتح ؛ ةيئاهتلا ةغيصلا سونايدلقوبد

 « صاخلا امعباط ةيطنزيبلا ةيروطاربمالل
 ىف ةموكحلاو ةيرادالا ةطلسلا ترصحناو

 « ةلودلا زكرم ناكو « ىروطاربمالا طالبلا
 نأ دعب روطاربمالا نومدخي سانلا حبصأو
 . ةلودلا نومدخب اوناك

 ىلع ديزي ام نيطنطسق دعب شرعلا ىلتعاو
 عزرا نب اهنينا» فانك ار وطار نيرشعلا

 مهتبصانمو ةقطارهلل مهنم ريسثك ةرصانم
 اهفوقو ببسب اديدش ءادع ةيرصملا ةسينكلا'

 . ةقطارهلا كئلوأ هجو ىف

 دج عمد



 لقالقلاب ةئيلم ةرتفلا هذه تناكو

 ريصب ةراتف . اهيف رارقتسا ال تابارطضالاو

 عزوت ةراتو دحاو روطاربمال اهيف رمألا

 قرشلا ف امهدحأ نيروطاربما نيب ةطلسلا

 ىلا رارقتسالا مدع عجريو . برغلا ىف رخآلاو
 فعلا ىوقا نأ - اههها ةينلتقم"نوقأ

 نأو . قرشلا ف اهلك تناك ةيروطاربمألل

 فلتخت ةقيرطب قرشلا ىف تروطت ةيحيسملا

 ىلع ربربلا تامجه ناو . برغلا ىف اهنع
 . قرشلا ىلع اهنم ارثأ دشأ تناك برغلا

 00٠١( -518 ) سوناينتسوي ةرسأ

 ايعيبط اروطت سوناينتسوي مكح ناك
 ىحض دقف . ةيروطاربمالا خيرات ىف ايرورضو

 برغلا ىلع مهناطلسب عبارلا نرقلا ةرطابأ
 سوناينتسوي نكلو . قرشلا ةمالس ليبس ف

 « همك ةيادب ذنم برغلا ىلا ملطتي ذخأ

 . ىضاملا ةداعتسا ةلواحم ىلا هعماطم هتقاسو

 اذم ديدج نم ثعبيل اريك ادهج دفنتساو

 ىلا ىدأ امم ةيروطاربمالا نم تيملا ءزجلا

 . ىحلا ءزجلا ىوق كاهنا

 دحم ةداعتسا ىف هتركف ءارح نم ناكو

 ةديدملا هبورح ؛ ةينامورلا ةيروطاربمالا
 طسوتملا ضيبألا رحبلا نم لعجي نأ هنكمأف

 هبورح هترطضا ام ناعرس نكلو اينامور ارحب

 ناو « بورحلا نع فكي نأ ىلا قرشلا ىف
 نم تلعج تانيصحتلا نم ةلسلس ءاشناب موقي

 . أزجم اناديم ةيروطا ربمالا

 دييعيس هنأ سوناينتسوي نظ دسقو

 « ميلس سانسأ ىلع ةيروطاربمالا سيسأت
 لمعحي نأ هتأش نم ماظن عضو ىلا دمعف

 . اهدجم مايأ امور ىف ناك امك دوسي ءاخرلا

 هلانمعأ ىف صخلنت اقرط كلذ ىف كلسو

 . ةيلخادلا هتاحالصا ىفو ةيعبرشتلا

 : ةيعبرشتلا هلامعأ

 تينع ىتلا دالبلا ةمدقم ىف امور تناك

 . نوناقلا ملع ةسسؤم ربتعت لب عيرشتلاب

 ماظن ةلودلا تدجوأ ملعلا اذه ساسأ ىلعو

 . روطاريمالا ةطلاس ىلع ىنب ىذلا ةدحولا

 . ةقلطملا

 ةدئاملا مظع سوناينتسوي كردأ دقو

 اذا ةيروطاربمالا ىلع دوأعت نأ نكمي ىتلا

 ناك ىذلا ىنامورلا نوناقلا رداصم عمج

 نكس وحت ىلع اهرشو ذكدنع هب الومعم

 ءبعلا اذهب ضهن دقو . هيلا عوجرلاو هلوادت

 . نامورلا ءاهقف زربأ نم ددع

 نيناوقلا نم ةعومجملا هده تدغ تقولا

 ”سرادمو مكاحملا.هيلع دمتعت ىذلا مجرملا

 تحبصأ لب « ةيروطاربمالا ىف نوناسقلا
 ىندملا نوناقلا هنم دمتسا ىذلا ردصملا

 . ثيدحلا

 ةعومجم :ذ ةعومجملا هذه ىلع قلطأ دقو
 ىلا مسقنت ىهو . ©« سوناينتسوب نيناوق
 : ءازجأ ةعبرأ

 كلذ ذنمو

 ترشن دقو سوناينتسوب ةنودم - ١

 ةيناث ترشنو تعجور مث ه؟9 ماع ىف الوأ

 مسا عوج
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 ةذفان لازت ال تناك ىتلا ةرطابألا تاعيرشت

 . لوعفللا

 ىف رشن دقو لمحملا وأ تكدنيلا - ٠

 هبتك امم تافطتقم نمضتي ناكو هم ماع

 هذمه تبترو « ىنامورلا نوناقلا ءاهقف زربأ
 ةنودملا ىف دري ملام لمكتست ثيحب تافطنقملا

 . ىندملا نوناقلا ماكحأ نم

 عضو ازجوم اباتك تناكو نيناوقلا م

 . نوناقلا ةبلط همدختسيل اصيصخ

 اهردصأ ىتلا ةديدجلا ميسارملا -

 ١١2 اهددعو همم6 ةنس دعب سوئايتتسوي

 ش . اموسرم

 ىنوألا ةثالثلا ءا رجلا نأ ظحالملا نمو

 بتكف ريخألا ءزجلا امأو ةينيتاللاب تبتك
 ٠ ةيئانويلاب

 : ةيلخادلا هناحالصأ

 ةاسيحلا نيسحتل سوناينتسوي تفتلا
 لئاسو ةدع ذختاف < ةيروطاربمالا ىف ةيلخادلا

 نم بعشلا ءايتسا دهاش ام دعب حالصالل

 ىدأ امم روطاربمالا ةسايس نمو نيفظوملا

 اهسقت ةينيطنطسقلا ىف ةروث مايق ىلا

 حالصا لجأل تاعيرشت ردصأف . هج ةنس

 فئاظولا ءاغلا اهتم ناك ةيموكحلا فئاظولا

 نيفظوملا تابترم عفرو « ةجاحلا ىلع ةدئازلا

 ةيندملا نيتطلسلا نيب عمجلا ةداعاو

 نم ةيباجيا تاوطخ ذختاو « ةيركسعلاو

 ىف لالقتسالا ضعب نيفظوملل لعحت نأ اهنأش

 . ةيزكرملا ةطلسلاب تارادالا طبر عم ةرادالا

 اوناك نيذلا كالملا رابك تازايتما نم دحو

 اقئاعو « ىطسولا ةقبطلا ىلع امهاد ارطخ

 . اهتيهافرو ةلودلا مدقت ىف الاعف

 ةيحالصالا تالواحملا هذه لك نكلو
 وه كلذ ىف ببسلاو ؛« لسشفلاب تعءاب

 ىلا ةحلم ةجاح ىف ناك هنأل هسفت روطاربمالا

 تناك ىتلا ةظهابلا تاقئفتلا ةهجاومل للملا

 « ةفلتخملا هتآشنمو ةريثكلا هبورح اهبلطنت

 ةروص ةبأ ىلع لام لا عمج ىف هئالكو ىلع حلأف

 ةلمعلا ريغ مث « ةديدج بئارض تضرفو

 عمج نع ايصخش نيلوئسم نيفظوملا لعجو
 تاءارجا مهبناج نم اوذختاف « بئارضلا

 ءاضرا بعشلا نم لاملا عمجل ةيفسعت

 مده ىف لوألا لماعلا وه ناكف ؛ روطاريمالل

 . هتاحالصا

 ردصأ دسقف ةينيدلا هتسايس امأ

 دض ه؟موهالا/ ىتنس ميسأ رم سوناينتسوب

 قالفاب رمأ مث عدبلا باحصأو ةقطارهلا

 هرصع ناكو « ه+ه. ةنس ةينئثولا انيثأ ةسردم

 ةيحبسملا بهاذملا نيب ةرمتسم تاعازن رصع

 نم مغرلاب ةقطارهلا شاعو . ةئفلتخملا

 نوتكسي مهؤاس ور ناك لب تاداهطضالا

 هتسايس تلشفو . اهسفت ةينيطنطسقلا
 ةسايس رثكألا ىلع اهلشف ببس ناكو ةينيدلا

 ىوق تكهنأ ىتلا ةسايسلا هذه ؛ برغلا

 ودعلا تامجه لمتحت دعت ملف ةيروطاربمالا
 ملل ##ىلى لاس



 ةلودلا ةيلام تدفنتسا ىنلا ىهو « اهقرش ىف

 ىتلا ىهو « ىرادالا حالصالا تطبحأو

 ةياهنلا ىف ةلودلا ىلع ةصرفلا تعاضأ

 دشأ ىف ىهو قرشلا ىف ةيحيسملا ديحوتل
 . كلذ ىلا ةجاحلا

 : سونايئتسوب دهع ىف ةيداصنقالا ةلاحلا

 نيذلا نابهرلاو كاسنلا ةايح تناك

 ةيعاد نيطسلفو رصم ىراحص ىف نوشيعب

 سوناينئ سوي روطاربمالا مسيجشتلا

 « ةماع ةنبهرلل ارودويت ةروطاربمالاو

 اذمل ناكو « روطتلاو راشنتتالا ف تذخأف

 ءالؤه ناك . ةيعامتجالا ةايحلا ىف هرثأ

 مهتلعج ةعساو ةيرحب نوعتمتي نابهرلا
 ىفو ةيسايسلا ةايحلا ىف جيردتلاب نولخدتي
 تلاهناو « دادزي مهددع ذخأو . طالبلا ةايح

 تناكو تاعربتلاو تابهلاو تايفقولا مهيلع

 ترهظف . نايحألا بلغأ ىف بئارضلا نم ةافعم

 تازايتما اهل عمتجملا ىف ةديدج ةقبلط كلذب
 . ةيداصتقالا ةايحلا ىف اهرثأ اهلو

 ىف اهرثآ اهل ناك ىرخأ ةيصاخ كانهو

 دقف سوناينتسوب دهع ىف ةيداصتقالا ةايحلا

 قرطلا ديبعت لثم ةديدع ةيئاشنا لامعأب ماق
 عالقلاو تائيصحتلا دييشتو رطانقلا ءاشناو

 . ةريدألاو سئانكلا ءانبو هايملا بيبانأ دمو

 لدب ت'اشنملا هذه لكل لوألا رهظملا ناكو

 ناعرس نكلو « ءاخر ةلاح ىف ةلودلا نأ ىلع

 هذه هتفزئتسا ال  ةيلاملا ةنحملا هترطضا ام

 دعب اهفقو ىلا  ةظهاب لاومأ نم لامعألا

 .ديدج نم بعشلا لهاك بئارضلا تلقثأ نأ
 سوناينتسوي عجش دقف ةلودلا ةراجت امأ

 اهحنمو ةيساسألا ةيراجتلا زكارملا ضعب
 تناكو . اهطاشن نم دازف .تازايتمالا ضعب

 قرشلاب امتلص ىه ةيروطاربمالا ةلكشم
 .نيصلاو دنهلا تاجتنم ىلع لوصحلل ىصقألا
 ىلا لصت ةيقرشلا ةراسجتلا تناكو
 ىلامشثلا قيرطلا ربع ارب اما ةيروطاربمالا
 نيوزق رحبف ايسآ طسوب رمد ناك ىذلا
 جيلخلا قيرط نع ارحب اماو « دوسالا رحبلاف

 ناك املو . رمحألا رحبلا قيرط نع وأ ىسرافلا

 ةراجتلا نم اريبك ابناج نولقني سرفلا
 لوحي نأ سوناينتسوي لواح دقف ةيقرشلا
 وأ ىلامشلا قيرطلا ىلا اما ةيقرشلا ةراحتلا

 ةيحان نم كلذو « رمحألا رحبلا قيرط ىلا

 ضرف ف مهتالاغمو سرفلا ةطاسو ىدافتيل
 بيصنت ديزيل ىرخأ ةيحان نمو « بئارفلا

 نكلو . ةيقرشلا ةراجتلا نم ةيروطاربمالا

 ةطن زيب نكمتت ملو كلذ ىف لشف سوناينتسوي
 . ةيداصتقالا سرفلا ةسفانم نم صلختلا نم

 511١١( 6556 ) سوناينتسوي ءافلخ

 ةلاح ىق ةلودلاو سونايئتسوي تام

  بعشلا دارفأ سلا مع دقو سالفا

 مل هءافلخ نكلو « هتومل عيمجلا حاتراو

 اهب طبترت ىتلا ةيلاملا ةلكشملل الح اودجي
 تماقو . قيثو طابرب ةيلخادلا ةرادالا

 . ةقلطملا روطاربمالا ةطلس دض ةيوق ةضراعم

 سوبر وجي ج ايابلا نيب ديدش فالخ ًاشن امك

 تضل ود



 ودعلاو اذه لك . ةينيطتطسقلا كريرطب نيبو
 دودح ةسمجاهم نع ةيظحل فكي مل

 . ةيروطاربمالا

 لقرحه 5١٠١-254١

 خيراتلا روصع رثكأ عباسلا نرقلا ناك
 ةريطخ ةمزأ رصع ناك دقف « ةكلح ىطن زيبلا

 ىف حبصأ ةيروطاربمالا نايك نأ اهيف حضو
 . حيرلا بهم

 ىف ةيطنزيبلا ةراضحلا ىلا دوكرلا قرطت

 باتتك نرقلا اذه ىف رهظي ملف عباسلا نرقلا

 ىذ ىئاسقنا لمعب دحآ ماق وأ نوخروتم وأ

 نرقلا اذسه ى سانلا فوخلا معو . لاب

 . تافارخلا هيف ترشنتاو

 طوقس ىلع لديل هلك اذه نكي ملو
 نأو ةلصأتم ةمزألا نأ رهظأ لب ىئاهنلا ةلودلا

 0 ا د

 رييغت ةلواحمب اهادافتت نأ ةيروطاربمالا ىلع

 هذسمه ىف لوألا ببسلا ناكو . اهتاهاجتا

 ىف ةلشافلا سوناينتسوي ةلواحم وه ةمزألا

 ةيروطاربمالا ىلا ةينامورلا حورلا ةداعا

 . برغلاو قرشلا ديحوتو

 عسضخت نأ الا ةلودلا مامأ قبي ملو

 ةيداصتقالاو ةيسنجلاو ةيفارغجلا لماوعلل
 اريغت اههاجتا ريغتف « ةيرادالاو ةينيدلاو

 ةيقرش ةينانوي ةيروطاربما تحبصأو احضاو
 دقو « ةينامور ةيروطاربما تناك نأ دعب

 ىقبت ام ىلع ظفاحت نأ نم عضولا اذه اهنكم

 اهميلاقأ مهأ ىلع برعلا ءاليتسا دعب اهل

 « ناقلبلا ةريزج هبش ىلع فالسلا ءاليتساو

 ىتح ءاقبلا ةيطئزيبلا ةيروطاربمالل بتكو
 . رثع سماخلا نرقلا



 ةيداصتقالا ةلاحلاو شيجلا ماظنو ىلاملاو ىرادإلا ماظنلا
 ,  ىطنزيلا رصعلا ىف رصم ىف

 : ىرادالا ماظنلا

 ناك شرعلاا سونايدلقويد ىلتعا امدنع

 ةيندملا ةطلسلا لصف وه هيلا هحتا ام لوأ

 ماظنلا ديحوتو ةيركسعلا ةطلسلا نع
 كلذلو . ةيروطاربمالا ءاحنأ لك ىف ىرادالا

 تاعطاقم ثالث ىلا اهمسسقف رصم ميظنت داعأ

 . ةبيطو ةيلقرهلا رصمو ةيرتيبوجلا رصم ىه
 ىلع لباقت تناك تاعطاقملا هذه نا لمتحيو

 ىطسولا رصمو اتلدلا ماسقأ بيرقتلا هجو

 رطشلا ىف ةدوجوم تناك ىتلا ايلعلا رصمو

 دمع قو . ىئامورلا رصعلا نم لوألا

 . ةعطاقم م١4 ماع ىف تنوكت ىناثلا نيطنطسق

 ىف ةيقرشلا ميلاقألا نم « ةينمطسغألا » ةعبار

 دمهع فو .ةييناثلاو ىلوألا نيتعطاقملا

 رصم ىلا ايبيل تفيضأ لوألا سويسودويث
 رخاوأ ىلاوحو . اسمخ تاعطاقملا تحبصأف

 ىلوألا نيتعطاقملا مسا ريغ سماخلا ذرقلا
 .ايداكراو رصم بقاعتلا ىلع اتحبصأف ةيناثلاو

 ىتح هؤافلخو سونايدلقويد ناك الو
 نيتطلسلا لصف ةرورض نوري سوناينتسوي
 سأر ىلع عتضو دقق ةيركسعلاو ةيناملا
 ماع مكاح دالبلا ءاحنأ لك ىف ةيندملا ةطلسلا

 ةيلاملاو ةرادالا نوكش ىلع نميهي ناك

 دئاق ىلا دنحلا ةدايق تدنسأو ءاضقلاو 5

 ةعضاخ ىلوألا ةعطاقملا تناكو . لقتسم

 تامطاقملا اما . ةرشابم ماعلا مكاحلا ذوفنل

 ميقي ءاسؤر اهمكح ىلوتي ناك دقف ىرخألا

 ماعلا مكاحلل عضخيو ةعطاقم ىف مهنم لك

 - قود وأ مكاحل » عضخي هرودب ناك ىذلا

 حنم رصم ىلا ايبيل تمض امدنعو . « قرشلا

 ةداييق تمسقو ازاتنم ابقل ماعلا مكاحلا

 . صاخشأ ةثالث نيب شيجلا

 تاعطاقم ىلا دالبلا ميلسقت عبق دقو

 نرقلا لئاوأ ىف ةيلحملا ةرادالا ميظنت ةداعا

 تايريدملل ىلمع دوجو كانه دعب ملف « عبارلا

 تادحولا ىه تحبصأ ميلاقأ ىلا تمسق اهناف

 كلذ ىلع بترتو « ةيلحملا ةرادالا ى ةيلعفلا

 دئاقلا وأ ريدملا بصنم ءاغلا لاحلا ةعيبطب

 ناكو . ىكلملا بتاكلا بصنم ءاغلا كلذكو

 بئارضلا عمج بقارم نييلحملا ماكحلا مهأ

 تانصاصتخا تلقتتاو هيلاو (85880)

 تاصاصتخا اما . ةيلاملا نوئشلا ىف دمئاقلا

 رخآ مكاح ىلا تلقتتا اهناف ةيندملا دئاقلا

 ةطلسلا لشم لصألا ىف ناك ةمهذ5665)

 عتمتي امئاد ايلحم امكاح حبصأ هنكل ةيزكرملا
 تلآو ءاوسلا ىلع ندملاو ميلاقألا قى ذوفن

 سس ماسادب



 اولازف ءامدقلا ةنيدملا ماكح تاصاصتخا هيلا

 اذه ناكم ىلح عبارلا نرقلا دعبو . جيردتلاب
 « (مءععموم# رخآ مك اح (1:01565) مك احلا

 ٍتيقلأو ةمئاق ىروشلا سلاحم تلظ دقو

 ةماعلا ةرادالا نع ةلماك ةيلوئسملا اهيلع

 تايريدملا مصاوع تدغو « ةيلاملا ةرادالاو

 مكحب عتتت ىنامورلا طمنلا ىلع تايدلب
 . ةيفير ةقطنم اهنم لك قاطن ىف لخديو ىتاذ

 وه تارييغتلا هذه لك نم فدهلا ناكو

 نيناوقو تاداعل جيردتلاب رصم عضخت نأ

 نم مغرلاب ةيروطاربمالا ف ىرخألا تايالولا
 . ةيفارغحلا لماوعلا فالتخا

 تربتعا نأ طيسبتلاو ديحوتلا ىف ةيغرلا راثك

 نم ناك دقو

 تايالولا ىف ىتح ةيمسر ةغل ةينيتاللا ةغللا

 لشم اهيف ةيمسر ةغل ةينانويلا تناك ىتلا

 لاعف رثآ رارقلا اذهل نكي مل هتكلو . رصم

 مكاحملا ةغل ةينانويلا تلظ دقف ءرصم ىف

 تارارقلا تناكو . ةيموكحلا تارادالاو

 ديحولا رثألا ناك امبرو . اهبردصت ةماعلا

 اياضقلل ةيمسرلا رضاحملا نأ رارقلا اذهل
 ناونعلا نأ ىأ ىنيتال راطاف ردصت تحبصأ

 بتكت تناك ةيضقلا عوضشومو خيراتلاو

 هتاظحالم مكاسحلا بتكي دقو « ةينيتاللاب

 دوهشلاو نيفرطلا لاوقا امأ « ةينيتاللاب

 . . ةينانويلاب بتكت تلظف ةاضقلا ماكحاو

 ةيزوناقلا قئاثولاخيرأتةقرط تريغ كلذكو

 تاونس روطاربمالا مكح تاونسب تلدبتساف
 ريدقت ةرود نم ماعلا عقوم ركذ عم لصانقلا

 رشع ةسمخ لك ةرم ثدحت ثناكو « بئارضلا

 تيغلأ ىتح ةعبتم ةقيرطلا هذه تلظو . اماع

 ماظن ديعاو سوناينتسوي رصع ىف ةيلصنقلا
 أ روطاربمالا مكح تاوئسب خيرأتلا

 ىتح شرعلا ىلتعي سوناثنتسوي دك مل
 ىضق رصم ىف ةرادالا ماظن ىلع نيليدعت لخدا

 «ةدحاو ةيرادا ةدحو رصم رابتعا ىلع امهدحا

 مكاحلا ذوفت رصق روطاربمالا اذه نأ ذا

 نيبو هنيب ىوسو ىلوالا ةعطاقملا ىلع ماعلا

 اعيمج مهلعجو ىرخالا تاعلماقملا ماكح

 رخآلا ليدمتلا اما . قرشلا قودل نيعضاخ

 ةيركسعلاو ةيندملا نيتطلسلا نيب عمجلا ناكف

 ' مبصأف تاعطأاقملا ماكح ىلا اعم امهداتساو

 ةطرشلاو ةرادالا سيئر هتعطاقم ىف مهنم لك

 ىلوألا ةعطاقملا مكاح نكل « ةيلاملاو ءاضقلاو
 لك ةيردنكسالا ىف عمجي ناك ىذلا وه

 ىلا اهلسري مث ادفقتو اعون رصم بئارض

 ةدودحم تاعطاقملا ماكح ةطلس تناكو

 مهدمتل ةينيطنطسقلا ىلا نوأجلي اوناكف

 تاروث وأ تابارطضا مايق ةلاح ىف دنجلاب

 مهرمأ لوأ ىف ماكحلا ءالؤثه ناكو . ةيلخاد

 نأ دعب اميف ةرطابألا ىأر نكلو « ٍبناجأ
 رصم ف نيميقملا نانويلا نيب نم مهوراتخي

 . هدو ةنس ىناثلا نيتسوي فرصتلا اذه رقأو '

 ىذلا مكاحلا نييعت رقي روطاربمالا ناكو
 .دالبلا ءابظعو كالملا رابكو ةفقاسألا هحشرب
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 ؛ ىشيجلا

 اعضاخ رشبحل ا دعنا مل ةيركسملاو ةيندملا

 ىلا دنجلا ةدايق تدنسأ دقف ماعلا رصم مكاحل

 لقتسم دئاق

 امدنعو . صاخشأ ةثالث نيب شيحلا ةدايق

 نيب لصفلا ةركف نع سوناينتسوي لدع
 ىلا كلذ دوي مل ةيركسعلاو ةيندملا نيتطلسلا

 هميسقتى لا امناو رصم ىف شيجلا ةدايق ديحوت
 لك عوضخو تاعطاقملا ددعب تادحو سمخ

 ماكح ناكو « ةعطاقملا مكاح ةرمال اهنم ةدحو

 ناك ىذلا قرشلا ٍدئاقل نوحضخب تاعطاقملا

 ش . ةينيطتطسقلا هرقم

 رصم ىلا ايبيل تمض امدنعو .

 تابجاو نأل لاوحألا تمقافت ام ناعرسو

 اعيتو شيجلا ةايح نع هتدعبأ ةيندملا مكاحلا

 ملو . ةيبرحلا نونفلا روطت ةعباتم نع كلذل

 ىدنج فلأ نيثالث ىلع شيجلا لاجر ددع دزي

 ىلع ةفلتخملا ةيبرحلا زكارملا ىلع اوعزو
 . ىريكلا ندملا ىف مث لخادلا قو دودحلا

 ىف ايوق انيصحت اظصحم ىرحبلا هجولا ناكو
 اقرش امرملا ىف « اتلدلل ثالغشلا اياوزلا

 رصم » نوليباب ىفو ابرمغ ةيردنكسالاو

 ذنم ةريبك ةيماح اهب تناك ثيح « ةميدقلا
 . ىنامورلا حتنلا

 لوط ىلع تئشنأ ىلبقلا هجولا ىفو

 لم ةماهلا عقاوملا ف ةيرح زكارم ىداول
 . ناوسأو 6م طفت

 رصعلا ىف رصم ىف شيجل نأ مقاولاو
 ريغ ءاسؤر هدوش اليزه اشيج ناك ىطنزيبلا

 نوفاصتي ال ةقزترم دونج نم نوكتيو « ءافكأ
 عمق وه مهبجاو ناكو . ةيركسع ةفص ةيأب
 ىلع ماكحلا ةدعاسمو ةيلخادلا تانارطضالا

 ىلع ارصاق ناك مهلمع نأ ىأ تئارضلا عمج

 قح ىدنجلل حيصأ دقو . ةطرشلا لاجر لمع
 هتمدخ ةدم ءانثأ ةيندم ةنهم ذاختاو جاوزلا

 . شيجلا ف

 : ىلاخا ماظنلا

 امور لثم - ةطنزيب تناك امل

 مل بئارضلا ناف ء« رصم ةورث زازتبا فدهتست
 هيلع تناك امع ىطن زيبلا رصعلا لاوط صقانتت

 سانلا لاح تءاسق دارطاب تدادزا لب ليق نم ٠

 ملو . ةقاش ةمهم بئارقلا عمج حبصأو

 بورضفلتخم مادختسا نع ا عروت
 سانلا ذخأ كلذلو . بئارضلا عمجل ةوسقلا

 ةلمامعملا نم ابره ءارحصلا ىلا ءاحتلالا ف

 ىف رخآت نم لك اهب لماعي ناك ىتلا ةيساقلا
 تامارغلا هيلع مقوت تناك دقف « ةبيرضلا عفد

 جزيو هكالمأ رداصت مث ةيفاضالا بئارضلاو

 . ةمواقملا لواح نمل ليوو نجسلا ىف هب

 قتاع ىلع مفت تامازتلالا رثكأ تناكو

 رصعلا ىف مهددع دادزا نيذلا كالملا راغص

 :ىلا ةموكحلا روج مهرطضا نأ ىلا ىنامورلا

 ءايرثألا مهناريج ضعبل مهيضارأ نع لوزنلا
 كالملا راغص ةقبط تذخأف ءذوفنلا ىوذ

 ىتح سماخلا نرقلا لالخ ايجيردت ىفتخت
 د للى



 ىتلا ةريدألا الا ةداسلا ءالؤته سفاني ملو

 ىلا ةديدج اكالمأ رارمتساب فيضق, تذخأ

 امهكالمأ ءافعاب تعتمت ىتلا ةرزدألا ناطلسل

 عايضلا ايحيردت تدادزاو « يئارضلا نم

 كالتمالا ىضارأ مظعم حبصأقف « ةعساولا

 ى ةلودلا ىضارأ نم ريبك بناجو صاخلا

 .٠ ىضارألا كالم رابك نم ةريغص ةئف ةضبق

 : ةيداصتقالا ةلاحلا

 ةيعارزلا اهتالصاح رصم ةورث ماوق ناك
 7 ليخنلاو نوتيزلاو موركلاو بوبحلا اهمهأو
 هذه نم ربكألا ءزجلا ناكو ؛ ىشاوملاو

 ردصيو بئارضلا ديدستل عقدي تالصاحلا

 . دالبلا جراخ ىلا ةجاحلا نع ضمافلا

 ىتامورلا رصعلا دةنم رصم تفرعو

 ةيجاجزلاو ةيجاعلاو ةيفزخلا اهتاعانصب

 . تاجوسنملا ةصاخبو

 ىدربلا قاروأ ةعانصب رصم تفرع امك

 مباسلا نرقلا ىتح ةرهدزم اهتراحت تلظ ىتلا
 ضعبو بهذلا مجانمب رصم ترخذو (ىداليملا

 تينارجلاو تلزابلاو رمرملاو ةميركلا راجحألا
 ىلا نويطنزيبلا ماكحلا تفتلي ملو . اهريغو

 اودفتكا مهتكلو. صم قا يجاتملا لالغتنا

 تينارجلاو تلزابلاو رمرملا جارختساب

 رصم ىف ةفرسح لك باحصأل ناكو
 ةبقارم هيلع لوئسم فظومل مضخت « ةباقق

 كانه تناكو . يئارضلا ليصحتو راعسألا

 ىف ةيعوبسأ قاوسأو « ةيونس ةريبك قاوسأ
 . تاجتنملاو تالوصحملا عيبل ىرقلا

 ىه ةيراجتلا ةيحانلا نم رصم تناكو
 ىصقألا قرشلا طسوتي ىذلا قيرلفلا

 نيصلا نم ىتأت نفسلا تناكو « برغلاو
 هيوافألاب ةلمحم بدنملا بابب ةرام دنهلاو

 « ةيفزخلا ىناوألاو رئارحلاو باشخألاو

 ىناوملا ىف وسرت مث رمحألا رحبلا قرتختف
 . ةلاطبلا نع ةطنزيب اهتثرو ىتلا ةيطنزييلا

 « ريصقلا ةقطنم ىف غرفت عئاضبلا رثكأ تناكو

 اهنمو « طفق ىلا لفاوقلا اهلمحت مث نمو

 لع نب ةفالبسلا قلع نكرم نما
 تناكو . اموي رشع ىتثا ف ةيردنكسالاو
 ةمداق قيرطلا اذه ىف ريسن ةيقيرفالا عئاضبلا

 ل ةيبويثالا موسكأ ةكلمم ءانيم  لودع نم
 نمجاعلاو « نييميلبلا دالب نم درمزلا نمضنتو

 ء ايقررفا طساوأ نم سونألاو « ايبويثأ
 ةلاحرلا اهيلع قلطأ ىتلا ةقطنملا نم بهذلاو
 سداسلا نرقلا ذنمو . وساس مسا سامزوك

 اقيرط اوكلسي نأ راحيتتلا رطضا ىداليملا

 نومأم ريغ حبصأ ميدقلا قيرطلا نأل « رخآ

 عئاضبلا تناكف . نييميلبلا تامجه ببسي

 (سيوسلا)مزلقلا ىتح رمحألا رحبلا ف لمحت
 لصت تناك ىثتلا ةانقلا ف ابرغ هجنت مث

 ةعرت نآلا لياقت ) نوليبابب سيوسلا
 نم لمحت عئاضبلا تناكو . ( ةيليعامسالا

 طسوتملا ضيبألا رحبلا ىناوم ىلا نوليباب
 سس موو سس



 تحبصأ عباسلا نرقلا فو . لينلا قيرط نغ
 . ةحالملل ةحلاص ريغ نولساب ةانق

 نيرهنلا نيبام دالب تالصماح تناكو 6

 ىلا لصي قيرط ىف لفاوقلا اهلمحت نيطسلفو
 هامسأ ىذلا قيرطلا وه اذهو « امرملاف اع

 لفاوقلا تناكو © سروح قيرط » ةنعارفلا

 لصتل ةيلاحلا ةرطنقلا نم ةبيرق ةقطنمب رمت
 ىلا اهنمو ( سيلوبويله ) نوأف سيبلب ىلا
 ىلع اما لقنت عئاضبلا تناكو . ةيردنكسالا

 نم لقاوق ىف اماو « اتلدلا عورف ىف بكارملا

 امهنال ليخلا مدختست ملو « ريمحو لامج

 .ىنامورلا رصعلا ذنم شيحلل ةصصخم تناك

 ةرهدزم ىنامورلا رصعلا ىف ةراحتلا تناك

 رصعلا ىف رثعتت تذخأ اهنكلو « رصم ىف

 تثتف ام رمحألا رحبلا ىناومق + ىطنزيبلا

 الا رحبلا ىلع قبب مل ىتح « لءاضنت اهتيمهأ

 سرفلا ةسفانم ببسي كلذو « مزلقلا ءانيم
 ريبك بناج ليوحت ىلا تضفأ ىتلا ةديدشلا
 . ىسرافلا جيلخلا ىلا ةيقرشلا ةراجتلا نم

 ىلا سوناينتسوي روطاربمالاب كلذ ادح دقو

 ى سرفلا ةطاسو نم صلختلا ىلع لمعلا
 ى ىراجتلا طاشنلا ةداعاو ةيقرشلا ةراجتلا

 بصي مب هنكل « هدهع قباس ىلا رمحألا رحبلا
 . اروكذم احاحن كلذ ىف

 سامزوك ماق سوناينتسوي رصع فو

 رمحألا رحبلا ىف ةلحرب ىردنكسالا رجاتلا
 لحاسلاو ايبويثا رازو « ىسرافلا جيلخلاو

 داع مث ؛ رابحتز لصو ىتح ايقيرفال ىقرشلا
 نم مفاوق ىف اماو « اتلدلا عورف ىف بكارملا

 ةباتك ىلع سداسلا ُنرقلا فصتنم دنع فكع

 ىمسملا هباتك ىف ةسيقلا هتالظحالم

 طحم رصم تناكو . «ةيحيسملاةيفارغوب وطلا»

 امهيلا اودفاوتف ملاعلا ىف ركفلا لاجر راظنأ

 ةيريدلا ةايحلا ةدهاشلملو « اهراثآ ةرايزل

 ةريهشلا اهسرادم ىف ملعلا ىقلثلو « ةيرصملا

 «ىبطرقلا سويسا مهنم ركذن .رصعلا كلذ ىف

 هقيد صو « ىزنايزنلا سويروجيرجو

 سيدقلاو « سويبسوأو « سويلساب
 « ىنوروألا سلوبو + (موريج) سومينوريه

 «سونيفورو « سويدالبو « ىريبيالا سرطبو
 . سونايساكو

 اهوفصوو رصم لاجرلا ءالؤه دهاش دقو

 قى ةرضنلا اهلوقحب - مويلا اهارن امك

 امك « لينلا عورفو تاونقلا اهقرتخت اتلدلا

 ءارحصلا تدح دقو ىلبقلا هجولا اودهاش

 امك - ىرقلا تناكو . ةعورزملا هتقطنم نم

 قرطنت مل -- ىنوعرفلا رصعلا ىف هيلع تناك
 جعت رصم تناكو . ةيقيرغالا ةراضحلا اهيلا

 نم تانئم اهناردج نيب مضت ىتلا ةريدألاب
 . نابهرلا

 لواحو رصم ىف لاحلا تووهدت دقو

 ةيرادالا قرطلا ىتشب اهشاعنا اثيع ةرطانألا

 الو فعضلا نم ريبك بناج ىلع ماكحلا ناكف

 .نيفظوملا ءاضراو « بئارضلا عمج الا مهل مه

 نرقلا ذنم اورطضاف نيحالفلا سؤبلا معو
 مهتيامحل كالملا رابك ىلا اوئحتل نأ سداسلا

 كلذ ىف ناكو « مهتيرحو مهكالمأ اوعاضاف

 نايك ىه ىتلا ةريغصلا ةيكلملا ىلع ءاضق

 مس الواب سل



 اهتايح ماوقو ةسئظنملا ةلودلا داصتقا

 . مغرلاب « كالملا رايك ددع دادزاو . ةيعامتجالا

 اذه عنم ىف ةددعتملا ةرطابألا تالواحم نم

 تنوكتو « مهناطلس مقافت نم دحلاو دايدزالا

 روعتتا ىف رثآلا نيك 4 ناك امه تايعاطقإلا

 . دالبلا لاوحأ

 ع دع

 نم اردصم بئارشلاب بعشلا كاهنا ناك

 نيفظوملا ةالاغم نم ىساق امك « هئاقش رداصم

 مهل اونوكيل هقاهرا ىف ةرمتسملا نييطنزيبلا
 رظن ىف رصم تناكو . يل

 اهولغتساف بوبحلا جتني اريبك القح ةرطابألا

 اولغتساو « ىهتنت ال اهدراوم تناك ول امك

 بضني ال بهذ نم امحتم اوناك ول امك اهلهأ

 امك ليتلا ىداو ءاخر رمأ مهمهي ملو . هنيعم

 ةقاملا الو فايرألا ىف نمألا رمأ مهمهي مل

 نيب مهحاتجي ناك ىذلا عوجلاو طحقلاو

 .رخآو تقو

 بارخلا رصم ىلع نويطنزيبلا رج دقو
 . مهيفظوم فرصتو مهتسايسب

 ردصأ نم لوأ سونايئتسوي ناكو

 هيف وكشي ( رّشع كلاثلا موسرملا ) اموسرم
 نمو نوفظوملا اهذختي ىتلا لئاسولا نم
 لواحو . ةماعلا تاشنملا ميمرت ف مهلامها

 حمقلا نم ريبك رادقم فرصب ءاقشلا جلاعي نأ

 ىأ مهل فرصي مل ناكو « ةيردنكسالا ءارقفل

 . سونايدلقويد مايآ ذنم ءىش

 دحأ نأ ىطن زيبلا مكحلا لاوط عمسن ملو .

 نم دالبلا دقنيل رهظ نيهبأنلا بعشلا ءانبأ
 نم دحبي نأ وأ « ىبنجألا رامعتسالا نثارب

 .مكحلا ىف هتيقحأب بلاطي وأ « مادهلا مهطاشن

 بعشلا هملس دقو -- كريرطبلا ناكو

 هتماركو ىنيدلا هزكرم هعنمي -- هتدايق
 هنكلو ةرطابألا ةدارال عوضخلا نم هتينطوو

 . مهتلاسمل ارطضم ناك

 ةيروطاربمالا رايهنا بابسأ مهأ نم ناكو
 بئارضلا ةيدأت ىف ةرمثسملا بعشلا ةمواقم

 كرتيو « امهعفد نم برهتي ناكف « ةبولطملا
 ىلع بلجي نأ لضفيوو « هتعانصو « هيضارأ

 تناكو . بئارضلا عقدي نأ ىلع بارخلا هسمن

 بُئارضلا ىعماج نم اهيقالب ىتلا ةظفلا ةلماعملا

 تحت ءاوضنالا وأ ريدلا لوخد ىلا هرطضت

 . كالملا رابك ةيامح

 دازو ؛ ةيلاملا ةلودلا ةكرح اذه لشو

 اولقتأ نابهرلاو نيدلا لاجر نأ ةلب نيطلا
 نوعفدي ال اوناك مهنأ نع الضف ةينازيملا لهاك

 . ةلودلل ائيش

 مدعو هتاروثو بعشلا طخسل ناكو

 تابارطضالاو « ميلاقألا ىف نمألا بابتتسا
 نييتثئولا دض تاداهطضالاو « ةمصاعلا ىف

 ىلع ءاضقلا ىف لاعفلا اهرثأ « دوهيلاو

 ةعيبط نم مغرلاب كلذو ؛ ةعانصلاو ةراحتلا

 . لمعلا بح ىف بعشلا

 نييرصملل اثعاب اهلك لاوحألا هذه تناك
 ىف لمألا مهودحي « برعلاب بيحرتلا ىلع

 . ةنينامطو ءاخر اهيف ةايحب اوعتمتت نأ

 دف ولا



 لذا لصف
 ةيسايسلا ةاسسيحلا

 نرقلا فصتنم ىف رصم ةيحيسملا تلخد

 راكفأ هيف تناك تقو ىف + ىداليملا لوألا

 تادوبعملا تارشع نيب ةبرطضم ةرئاح سانلا

 ةينانويلاو ةيرصملا تانايدلا مهل اهتمدق ىتلا

 ةيدوهيلا ةنايدلا ىلا ةفاضالاب ةينامورلاو

 تعاطتساو .ىرخألا ةيقرشلا تانايدلا ضعبو

 ام ردقب ىرصملا حور ىف لغلغتت نأ ةيحيسملا

 تادهمم نم هثرو امب اهلوبقل !ادعتسم ناك

 . ةميدقلا ةيرصملا هتتايد ىف كلذل

 اراشتتا رصم ىف ةيحيسملا ترشتتا دقو

 ايئاهن تضق ىتح ومنلا ف ترمتساو « اعيرس

 مل ىتح ةيدوهيلا ىلع ترصتتاو ةينثولا ىلع

 ةليثض ةفئاط ىوس دوهيلا نم قبتي

 . اهل ةيمهأ ال

 مت امناو « ةلوهسب راشتتالا اذه مب ملو

 امهلوآ : ناناديم هل ناك رابج عارص دعب

 هيف ماهلا رودلاب ماق دقو ىركفلا ناديملا

 ءاملعو ةيتوهاللا ةيردنكسالا ةسردم

 رخآلا ناديملا امأ . مهتفسالفو نييحيسم ا
 صدم مع

 ايلمع أدب دقو « داهشتسالا ةحاس ناكف

 ةسينك ىلع م 04 ةنس نيينثولا موجب
 سدقلا مهلتقو ةيردنكسالا ىقرش طابقألا

 +-:١الشارة

 ف لابحلاب هورج نأ دعب لوسرلا سقرم
 . همحل اوقزم ىتح ةنيدملا عراوش

 نيب اعازن هروص ىلوأ ىف عازنلا ناكو

 تمن نأ ام نكلو . ةينثولاو ةيحيسملا : نينيد

 بعشلا. لثمت تحبصأ ىتح رصم ىف ةيحيسملا
 نامورلا ماكحلا لظو « اييرقت هلك ىرصملا

 حوضوب ذئدنع رهظو « ةينثولا ةنايدلا نولثمي
 نيب اعارص تقولا سفن ىف ناك عازنلا اذه نأ

 نطو ءانأ نيب وأ ء هيمكاحو بعش

 ىموقلا روعشلا زكرت اذكهو . هيرمعتسمو

 نوكسمتي رصم طابقأ ذخأو . دحوتو

 « مهنع ىبنجأ وه ام لك ىف ةهارك مهتيموقب

 ةكرحلا روهظ دعب اميف كلذ جئاتن نم ناكف

 ابنألا اهداق ىتلا ةصلاخلا ةيطبقلا ةيبدألا

 ظافلألا نم ةيرصملا ةيطبقلا ةغللا ةيقنتل هدونش

 نانويلا تايبدأ ضفرو « ةليخدلا ةينائويلا

 . مهتافاقثو

 ةيحيسملا رصم نيب عارصلا اذه ادب دقو

 ىداليملا لوألا نرقلا ذنم نامورلا اهماكحو

 ةرطابأ راصو . برعلا لوخدب الآ هتنب ملو

 « ىرصملا بعشلل نييسايس ءادعأ نامورلا

 نيشد ءادعأ تقولا سفن ىف هل اوناك امك

 ملص نوب تس



 ءادنعلا مكحتساو . ىنامورلا رصعلا لاوط

 نوليمي مهسفتأ نويحيسملا ةرطابألا ناك ىتح
 « رصم ىيحيسم بهذمل فلاخملا بهذملا ىلا

 نامورلا ةرطابأ دي ىلع رصم تدهطضا امكو
 تدهطضا كلذك « ا اداهطضا نيينثولا

 . نييحيسملا نامورلا ةرطابأ نم فنعلا سفنب
 نم ادج ليئض ددع الا كلذ نم ىنثتس الو

 ةباثمب مهمكح تارتف تناك ةرطابألا ءالؤه
 اهعارص رصم فتآتستل ىهتنت ام ناعرس ةنده

 . ديدج نم ىنامورلا مكحلا عم
 عازنلا اذه تاقلح انل حضنت ىكلو

 ةزيمم تارتف ثالث ىلا همسقن نأ نكمي

 : ىهو

 نامورلا ةرطابأ عم عارصلا ةرتف -أ

 م م18 ةنس ىلا نييتثولا

 ةرطابألا عم عارصلا ةزئتف -- ب
 ةئيس ىلا ب8١ ةنس نم ةقطارهلل نيرصانملا

 ٠ م١1

 ةرطابألا عسم عارصلا ةرتف - ج
 م غه١ ةنس نم همور ابابل نيرصانملا

 م11 ةنس

 نييئثولا ةرطابألا عم عارصلا ١

 ىلا نورظني نوينئولا ةرطابألا ناك
 « مهيلع رطخ رد صمك ةماع نييحيسملا

 نكلو . اودجو اسمنيأ مهود هطضاف

 تناك رصم ىيحيسمب تلح ىتلا تاداهطضالا

 طابقألا هب فصتا امل اددع رثكأو ةوسق عشبأ

 رعش دقو . مهناميا ىلع تابثلاو ةبالصلا نم

 عاجش بعش.مامأ مهنأ مهتالوو ةرطابألا

 قرطو تاءارغالا هينثت ال « هنيدب كسمتم

 ةفاك هعم اومدختساف « ةعونتملا ةلامتسالا

 دلجو قرح نم ةيشحولا بيذعتلا ناولأ
 ءاسضعأ عيطقتو مجرو رشنو خلسو بلصو

 ىلا ءانقلاو فيسلاب برضو نانسأ ميشهتو

 امم اهريغو نجسو ةسرتفملا شوحولا
 . ةوسقلا فونص نم رصح تحت لخدب ال

 ىف لئاسولا هذه لك دجت مل كلذ عمو

 ءاقلت نم نوتأي سانلا ناك لب « مهفاعضا

 « مهتيحيسب نيرهاجم ةالولا ىلا مهسفتأ

 كسانلا بهارلا سوينوطنا ابنألا نأ ىتح

 ةيردنكسالا ىلا ىتأو هتدحو كرن دحوتملا

 لانيل هرمع نم نيعبسلا ىلاوح ىف خيش وهو
 ةالولاب رمألا روطتو . داهشتسالا فرش

 لتق ىلا نودمعي اوناك نأ دعبف « ةرطابألاو

 اهرسأب اندمو ىرق نودي اوذخأ دارفألا

 . فالآلا تائمب ردقي ءادهشلا ددع راصو

 ةيحيسملاب ترم ىتلا تاداهطضالا رهشأو

 « م همه ةنس ناجارت تاداهطضا رصم ىف

 سويكدو « م 197 ةنس سورفيس سويمتبسو

 .ما56+ ةنس تايريلافو « 7 ؟عوي ةلس 26علانك

 اهلزنأ ىتلا حباذملا تناك اعيمج اهفلعأ نكلو

 لمعي دق هنأكو نييرصملاب سونايدلقويد
 ناف كلذلو . ءانفا مهينفي نأ هفده

 ةنس اهميوقت ءدب لعجت ةيطبقلا ةسينكلا
 اذمه اهيف ىلوت ىتلا ةئسلا ىهو م 84

 . ةيئامورلا ةيروطاربمالا مكس روطاربمالا
 . ءادهشلا ميوقتب ميوقتلا اذه ىمسيو

 ا دع



 ضعب هذه داهطضالا تاكرح ىف لتق دقو

 نم رفاو ددعو ةيطبقلا ةسينكلا ةكراطب

 ةسردم تلطعتو « اهئاملعو اهنابهرو اهتفقاسأ
 ةدم ةيردنكسالا ىف ةيتوهاللا هيلاكساديدلا
 بتكلاو سئانكلا تقرحأو . نمزلا نم

 عمو . ءامدلاب تاقرطلا تضافو « ةسدقملا

 ابيجع ادينع ادومص نويرصملا دمص كلذ

 ناك لب « نييئامورلا ةرطابألل اوخضري ملو
 اوناك نوريثكو « دارطاب ومني نيئمؤملا ددع

 ةعاجشب نيرثأتم ةيحيسملا ىلا نومضني

 ليبسس فى توملاب مهتتاهتساو نييحيسملا
 . مهتديقع

 هذه لك نأ ةرطابألا مجو املو

 ةوق ةدايز ىوس ةجيتنب تأت مل تاداهطضالا
 مهيف ترس دق نييحيسملا نأو « ةسينكلا

 ىتح « داهشتسالا ةوهش » نم ةيغاط ةجوم
 مهتينثو ىلع مهخيبوتب ةالولا نوريثي اوناك

 ىلع ةداهشلا ليلكا !ولاثي ىكل مهمانصأ نعلو
 اوسني كلذ ةرطابألا سمل ال لوقت « مهيدب'

 حباذملا هذه فقو ىلا اورطضاو اريخآ

 لماوع تقلخ اهنألو ء اهاودج مدعل ةيرشبلا

 ىلا تدأو ةيروطاربمالا ءازجأ يف بارخ

 ةعانصو ةعارز نم داريالا رداسصم ليطعن

 تاعاجملا راشتتاو ةيداصتقالا ةلاحلا روهدتو

 . ةئيوألاو

 متاخ بقل قلطت ةيطبقلا ةسينكلاو

 « لوألا سرطب ابنألا اهكريرطب ىلع ءادهشلا

 سيل « ةكراطبلا دادع ىف رشع عباسلا ناكو

 ناك هلتق نأل امناو « ىحيسم ديهش رخآ هنأل

 دهشتسا ىتلا ةماعلا حباذملا تاكرحل اماتخ
 رخآ ناك اضيأ هنألو « نييحيسملا فالآ اهيف

 املو . ةيردنكسالا ةكراطي نم دهشتسا نم

 نجسلا ف حزطو كريرطبلا اذه ىلع ضبق
 عنميل نحسلا لوح ىطبقلا بعشلا فتلا

 كريرطبلا نكلو . لتقيل هجارخا نم دونجلا
 دونجلا هيف لمعي نأ نم هبعش ىلع فاخ
 هسفت ملسف هصخش ةبامح لجأ نم مهفؤيس

 بقني نأ دئاقلا نم بلط نأب دونجلل ارس

 امهب طيحي ال ههج نم نجسلا رادج
 دنجلل هسأر ملسو كلذ متف نويحيسملا

 ' ملعي ملو . م ١١# ةنس كلذ ناكو « هوعطقف

 الا كريرطبلا لتقي نجسلل رصاحملا بعشلا

 . مكلحلا فارصنا دعب

 ىرسصملا بعشلا برض كلذ لك ىف

 ناكو . داهشتسالا ىف لثملا عورأ هتكراطبو

 ةيتوهاللا ةسردملا ةذتاسأو ةكراطبلا

 ىلع سانلل اثح بتكلاو لئاسرلا نوردصي
 دارفأ ناكو . مهنيد ىف مهل اتيبثتو داهشتسالا

 تاحاس ى اضعب مهضعب نوعجش بعشلا

 ق مهيلع ضوبقملا نوروزيو « داهشتسالا

 ءانثأ مهراوج ىلا نوفقو « نوجسلا

 ع اهونفديل مهداسجأ نولمحيو « تامكاحملا

 ناكو . ددرت وأ فوخ ريغ ىف كلذ لك

 . حرف ىف توملا نولباقي مهسفتأ ءادهشلا

 لالخ ةجهب ىف نومئرتب مهنم نوريثكلا ناكو

 ىف مهريس ءانثأ وأ نوجسلا ىف مهتماقا

 . داهشتسالا ةحاس ىلا قيرطلا

 قم انا دد



 ملو « حباذملا هذه ةرطابألا فقوأ اريخأو
 اوحابأو مقاولا رمألاب اوفرتعا نأ اولي
 ضرعتلان ود مهتادابع ةسرامم قح نييحيسملل

 نيطنطسق روطاريمالا كلذ ررق دقو . مهل

 مامأ اهباب حتفو « ةيحيسملا قنتعا ىذلا وهو
 رصع هيدي ىلع ىهنتا اذكهو . ةرطابألا ىقاب
 نم قبت ملو . ةيحيسملل ةسيبنثولا داهطضا

 رورمب تباذ ةليئض ةلق ىوس رصم ىف ةينثولا
 . نمزلا

 ةقطارهلل نيرصاستملا ةرطابألا عم عارصلا ب
 ةرتف ىه رصم خيرات نم ةرتفلا هذه

 ركفلا ةفد نويرصملا اهيف هجو . دجمو مالآ
 ةفرعملا ف ملاعلا ىيحيسم اوداقو ىحيسملا
 نوناق ْنأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو . ةيتوهاللا

 لك هي فرتعت ىذلا ىحيسملا ناميالا
 ةغايصو عضو نم وه ةيحيسملا سئانكلا

 . ىردنكسالا سويسانثأ

 ةكراطب فقو ةرتفلا هدمه لالخ ىفو

 « ميوقلا ناميالا ىلع اظاّمح ةيردنكسالا
 ةليخدلا تافارخلا ىهو تاقطرهلا اومواقف

 « نيدلا ىلع ةجراخلا. عدبلا وأ ناميالا ىلع
 نأ دعب ةسينكلا ةيوضع نم ةقطارمهلا اومرحو
 5 مهتاداقتعم داسف ملاعللو مهل اورهظأ

 ع هلك علاعلا ىف ةيردنكسالا عسا رهتشاو

 ( ةينوكسملا ) ةيملاعلا عماجملا اهب تفرتعاو
 - ىهو ىربكلا عبرألا سئانكلا نم ةسينك
 ةينيطنطسقلاو ةيردتكسالاو ةمور سئانك

 اهتيسصهأ همورل تناك اذاو . عيلشروأو

 ناف ةيبرغلا ةيروطاربمالل ةيصاعك ةيسايسلا
 ىف ملاعلا سمانك ىلوأ تناك ةيردنكسالا
 . هدعاوق حرشو نيدلا مهفو ىحيسملا ميلعتلا

 نأ نم ةيردنكسالا ةوق ىلع لدأ سيلو

 ةسندملا ةكراطب نم ةثالث اومرح اهتكراطي
 ةيروطاربمالا ةمصاع ةينيطنطسقلا ىمظعلا

 نوعدتيم مهنآ مهيلع اوتبثأ نأ دعب ةيقرشلا
 نيذلا ةكراطبلا ءالؤئهو . ةقطارهو نيدلا ف
 همرح ىذلا سوينودقم : مه اومرح

 « سلريك همرح ىذلا روطسنو « سواث وميت

 . سروقسسيد همرسح ىذلا سونايبالقو
 قادصو « مورحلا هذه ىلع عماجملا تققاوو

 سونرأ لبق نم اومرح امك « ةرطابألا اهيلع

 مماسجملا ىف مهل ناكو . ةيقين عمجم ىف

 اما اوناكق زراسبلا مهزكرم ةينوكسملا
 . اهل هجوملا ىوقلا رصنعلا اماو اهءاسؤر

 ةيردنكسالا ةكراسطب رهتشا دقو

 . ناميالا ىلع ديطولا مهتابثو مهتعاجشب
 ةفقاسأ نم ريثكب ةيسويرألا ثفصع امنيبف
 « مهتوقب ةرطابألا اهرصان نيح ءايوقألا ملاعلا
 طغض تحت ةفقاسألا ضعب اهل خضر امنيبو

 نأ ىرن « عانتقا نع ال فحض نع بيذعتلا

 نع ةلمنأ ديق اوليمي مل ةيردنكسالا ةفقاسأ
 لزعلاو ىفنلا نيلمحتم ميقتسملا ناسسيالا
 هجو ىف اوفقوو داهطضالا نم ىتش اناولأو
 مهالولو . ةفرشم ةديجم تافقو ةرطابألا
 . ةديقعلا دساف ايسويرأ هلك ملاعلا راصل

 رصم اسمهب تأوان ىتلا ةمواقملا هذهو
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 درجم نكت مل « نامورلا ةالولاو ةرطابألا
 تناك امناو « ةكراطبلا نم ةيدرف تاكرح

 اميف موق ةلماش ةيبعش تاكرح
 انايحأ تناك امك ؛ ةماعزلا رودب ةكراطبلا

 ريثات نع ةديعب ةضحم ةيبعش تاكرح

 ىرصملا بعشلا ناك . مهتدايق وأ ةكراطبلا

 ضفري « هناميا ىلع صرحلا دشأ اصيرح
 اذه لجأ نم . هتادقتعم ىف نامورلا لخدت

 ىلع انايحأ ةرطابألا مغري نأ عاطتسا

 لسمتحي نأ عاطتسا امك « هل ناعذالا

 ىلع لدأس يلو . ةلوجرو ربص ى مهتاداهطضا

 هلزع وأ كريرطبلا ىفت ةلاح ىف هنأ نم كلذ

 نودب ل هرسأب بعشلا ناك + هنحس وأ

 تعاطتسا ةفينع تاروشب موقي - كريرطب
 ىلع ةرطابألا مغرت نأ نايحألا نم ريثك ىف

 . بعشلا ةوقل ناعذالاو مهرماوأ بحس

 ةرتفلا هذه ى ةحضاولا رهاظملا نمو

 كريرطبلا نولزعي ام اريثك اوناك ةرطابألا نأ

 هناكم ف رخآ اكريرطب نونيعيو « ىرصملا

 ناسيال فلاخم هناميا ( الشم اتيكودابك )
 ميطتسي ةحلسم ةوق هيمحت « ىرصملا بعشلا

 ىلصي نأو « ةونع ةيردنكسالا لخدب نأ اهب

 « بعشلا اهئم هدرطي نأ نم ائمآ سئانكلا ىف

 داهطضا ىف ليخدلا كريرطبلا اذه ادبي مث

 بصنم أوبتيل مهنم نيريثكلا لتقو نيبرصملا
 كش الو ناك كلذ لك . ىفنملا كريرطبلا

 ةبرصملا مهتيموقب روعشلا ىلا نييرصملاب مفدي

 مدختس رمعتسم ىبنجأ رصنع نامورلا نأبو

 ةكراطيلا نأو هضارغأ قيقحتل فيسلا

 دونجلا نع ءىث ىف نوفلتخي ال ءالخدلا

 كلذل . مهدالبل نيلتحلا نيريغملا نامورلا

 دقو « ةكراطبك مهولماعي نأ نوضفري اوناك
 لتق ىلع تاروثلا ىدحا ىف العف اومدقأ
 . ىكودابكلا سويجروج وهو مهدحأ
 : سويرأ ةقطرم

 سرطب ابنألا دهع ف سويرأ ةقطره ترهظ
 سونايدلقويد نمز ىف ىأ « ءادهشلا متاخ

 ابنألا نم سويرأ مرح دقو . دهطضملا ىنثولا
 .هنع وقعي نأ نود سرطب دهشتسا مث سرطب

 اراشتتا الو ةوق لنت مل ةقطرهلا هذه نكلو

 امب اهنع سانلا لاغشنال داهشتسالا مايآ ىف
 املف . ةعشبلا باذعلا ناولأ نم هيف مه

 ىتثولا داهطضالا نم ةيحيسملا تحارتسا
 .اهضحد ىلع تلمعو ةقطرهلا هذه ىلا تتفتلا

 ابنآلا دي ىلع ىرخأ ةرم سويرأ مرح ددجتف
 نم رشع عساتلا كريرمطبلا سوردنسكلا

 رمتسا سويرأ نكلو . ةيردنكسالا ةكراطب
 هيلا مضناو . هتقطره نع لختب ملو هدانع ىلع

 ةيحيسملا دالبلا نم اهريغو رصم نم نوريثك
 ىف ىنوكسملا ةيقين عمجم دقع ىلا ىدأ امم

 نيطنط_سق روطاربمالا رمآب م محو ةنس
 . ناميالا دعاوق ءاسراو سوبرأ ةمكاحمل

 نم افقسأ ١8“ عمجملا اذه مض دقو

 مهزربأ نم ناك « ىحيسملا ملانعلا ةفقاسأ

 ةيردنكسالا كريرطب سوردنسكلا ابنألا

 زواجتي نكي مل ىذلا سويسانئا هسامشو
 . هرمع نم نيرشعلاو ةعساتلا

 ا ماحب



 : هداهجو سويسانثأ

 ةنس ةيردتكسالا ىف سويسانثأ دلو

 ةفاقثلا نيب عممجو . نيينثو نيوبأ نم م 55+
 « ىلوألا هتاساردو هدلوم مكحب ةينثولا

 ةسردم ىف ةتسارد مكحب ةيحيسملا ةفاقثلاو

 ةفاقث امهيلا فاضأو ةيتوهاللا ةيردنكسالا

 تاونس ثالث ذملنت هنأ ذا « ةيحور ةيكسن

 دقو سوينوطنأ ابنألا سيدقلا ىلع ةيربلا ىف

 اذيملت كريرطبلا سوردنسكلا ابنألا هراتخا

 م م+م ةنس ىف هبحطصاو اسامش همسرو هل

 . ةيقين عمجم ىلا

 سويسانثأ ةرهش تأدب ةيقين عمجم فو
 نأ باشلا سامشلا اذه عاطتساو . ةيملاعلا

 نولثمي افقسأ "58 طسو نايبالل املعم فق

 ءارآ دينفت نم نكمتو . ملاعلا سئانك عيمج

 ةغايص هسفنب ىلوتو عانقاو ةعارب ىف سويرأ
 ةملك هتارابع رايتخا ىف اققدم ناميالا نوناق

 « سويسانثأ لاوقأب ةيقين عمجم ذخأو . ةملك

 « ةسينكلا ةيوضع نم هلزعو سوبرأ مرحو
 عمجملا ضفتاو .مكحلا اذه روطاربمالا رقأو

 ةضورعم تناك ىرخأ رومأ ىف رظن نآ دعب

 . ايسنك انوناق نيرشع ردصأو « هيلع

 نأش نم تعفر ةيركفلا ةماعزلا هذهو

 نأل هتلهأو « ىحيسملا ملاعلا ق سويسانثأ

 اكريرطب ريصيو سوردنسكلا ابنألا فلخب
 هيلع تيلأ اهنأ ريغ « مج“ ةنس ةيردنكسالل

 نم ةصاخو « نييسوبرألا تارمارثمو دسح
 لمج امم « روطاربمالا ةيشاح نم اوناك

 داهجلا نم ةلسلس سويسانثأ ابنألا ةايح -

 ناميالا نع عافدلا ليبسس ى مالآلاو
 هتنت مل سويرأ ةقطره نآل كلذو . ىحيسملا
 سويرأ لذب دقق . ةيقين عمجم تارارقب

 « ةفقاسمألا نم اضعب هيلا مص ىتح هدهج

 نيطنطسق روطاربمالا عنقأو ةبوتلاب رهاظنو

 لبقي نأ سويسانثا ابنألا نم بلطف كلذب
 . روطاربمالا بلط ضفر هنكلو « سويرأ
 عارص تاقلح نم ةقلح لوأ تأدب اذكمهو
 | . نييحيسملا نامورلا ةرطابأ دض رصم

 كلذ ليبس ف سويسانثا لمتحا دقو

 لك دومع ىف تارم نسخ هيسرك نع ىفنلا :

 سونايلويو سويطنطسقو نيطنطسق نم
 ةرطابالا ءالوؤه لك مامأ فقوو . سنلافو

 اذه فّقي مل ولو . نيلي ال ةبلصلا ةرخصلاك

 ملق . ايسويرأ هلك ملاعلا راصل مزاحلا فقوملا

 بسحف رصم ى ايبعش اميعز سويسانثا نكي

 هل نوعضخيو ةقثو بح نع نويرصملا هعيطي

 ىف ميلسلا ناميإلل الثمم كلذ قوف ناك لب

 سئئاثكلا لك هيلا رظنت « هلك ىحيسملا ملاعلا

 . لوألا اهيلعبك

 سؤيسانثأ هزاتجا ىذلا عارصلا اذه ىفو

 هلك ىرصملا بعشلا ناك نامورلا ةرطابأ دض

 مل رمألا نأ ىلع ثداوحلا تلد دقو . هديؤي

 امناو كريرطبلا بناج نم ايدرف المع نكي
 . اهلك ةمألا نم ارداص ايعامج المع ناك

 رمأ سويرأ لوسبق كريرطبلا ضفر املف
 ىلا كلذ ىدأو « هيسرك نع هيفنب نيطنطسق



 سونيموليف ةدايقب رصم ىف ةيبعش ةرون مايقأ
 . اهيف ببسلا ناك هنأب سويسانثا مهتاو

 سويطنطسق هفلخ نيطنطسق توم دعبو

 نيعف . ايسويرأ ناكو « قرشلا مكح ىف

 ىردنكسالا ىسركلا ىلع ايسويرأ اكريرطب

 الو . ىروجيرج همساو سويسانثا نم الدب
 « ةيردنكسالا لوخدب بعشلا هل حمسي مل

 اهب عاطتسا ةيركسع ةوقب روطاربمالا هدوز

 هعم ةوقلا هده ترمتساو ةنيدملا لوخد

 . بعشلا تاكرح نم هيلع افوخ هتيامحل
 نم هدض اعمجم ةيردنكسالا ةسينك تدقعف

 دئاق سونايريس لخدتف « نيبرصملا ةفقاسألا

 ىلع لسمعو - ايسويرأ ناكو ةيماحلا

 . اهلك ةنيدملا ريمدتب ادعوتم عمجملا ضف

 4 همور ىلا برهو سويسانثا بحسنا ذئنيح

 رمظملا ىذ ىرصملا لطبلا اذهل ةنيدملا تجتراف
 رقأ همور ىف عمجم دقعناو . ريقفلا طيسبلا

 ىلا هعوجر بوجوو سويسانثا ةءارب

 ايكيدرس ىف رخآ ممجم دقعنا امك . هيسرك

 ةيعرشب مكح فقسأ ىتئام نم م مم ةنس

 . ةيردنكسالا ىمركل سويساتثا ةسائر

 هيخأ ىلا برثلا روطاربما سنطسق بتكو
 ةنم كلطنلا# قرشلا ووتاربما + نسولطسمتت

 فده ناك دقو . سويسانثا عاجرا

 يطع صا جانا حزب وع ومالا
 « روطاربمالا اهد ضاع نأ دعب ةيسويرألا

 ملاعلا ديدأت لاني نأ هريثآتو هتومي عاطتساو

 ىف بعشلا ناكف رصم ىف امأ . ىحيسملا

 © مهنع هبايغ ةدم ةليط ةرمتسم تابارطضا

 نيذلا عسيمج ةريدألا نم اودرط مهنأ ىتح

 ةسينك اومطحو ىسوبرألا بهذملا اوقنتعا
 دق نويسوبرألا ناك ىتلا ةيردنكسالا

 زهر ولا ررمألا ةفاخو ب" انيجتميلع ا ولوقنلا

 ىلا بتكف هيخأ نيبو هنيب برح عالدنا
 ةيلاتتم لئاسر ثالث 45 ةنس سوؤيسانتا

 ىلا عجري نأ ةقابلو مارتحا ىف هيلا بلطب
 رصم ىلا سويسانثا ابتألا عجرف . هيسرك
 ظحي مل اميظع الابقتسا بعشلا هلبقتساو
 . ةرطابألا هلثمب

 سويسانتا عجري مل روطاربمالا ناك املو

 هوخأ قوتي داك ام هناف « فوخلا مفادب الا

 سويساتئتا داهطضا ىلا داع ىتح سنطسق

 سويساتثأ لطعو . رصم نم هدرطب رمأو

 مدقت ىتح هذفني نأ نود الماك اماع رمألا اذه

 رمأب ةريبك ةوق سأر ىلع سونابرس دئاقلا

 ىلصي ناك ىتلا ةسينكلا محتقاو روطاربمالا

 بعشلا فتلا امدنعو . سويسانثأ اهيف

 دنجلا لمعأ هيعارو هميعز لوح ىرصملا
 دقف سويسانثأ ابنآلا امأ . بعشلا ىف مهفويس

 «ةسينكلا نم هب اوجرخو نابهرلا ضعب هلمح
 لسرأو . هئافخال هتويب باوبأ بعشلا حتفو

 رماوألا نولمحي رصم ىلا هلسر روطاريمالا

 «اتيم وأ ايح سويسانثأ راضحا ةرورضب

 . هيلع روثعلا اوعيطتس مل مهنكل

 ةنيوالناف يفت نوللا تالا دعو

 ةيبلاغ تناكو « سويسانثا ابنألا دض م موو

 تاكو نجح



 اذيفنتو + نييسويرألا نم عمجملا اذه ءاضعأ

 «سويسانثألزع عمجملا ورق روطاربمالا ةبغرلا
 .برغلا ةفقاسأ نم هؤاقدصأ كلذ ىلع جستحاف

 ىكودابكلا سويجروج نييعت كلذ التو
 نييسويرالاةطاسوب ةيردتكسالا ىلع اكر يرطب
 ذاختا مث « روطاريمالا ىدل ةوظحلا ىوذ

 عابتأ طابقألا دض ةيفسعت تاءارجا

 ةوقلا سويجروج مدختسا دقف . سويسانتأ

 بهذملا لوبق ىلع بعشلا ماغرال ةيركسعلا

 « لتتقلا هيف لمعأ ضفر املف « ىموبرألا

 جزو نييرصم ا ةفقاسألا نم نيريثكلا درشو

 ىلع حرتقاو « نوجسلا ىف مهنم رشع ىنثاب

 لزانملا ىلع ةديدج ةببرض ضرف روطاربمالا
 . ةيردنكسالا ىف

 بانا ) سونايلوي روطاربمالا د1هع قو
 ىلا ةيحيسملا نع دترا ىذلا ( مسوس

 ىلا تدآ ةفينع ةروثب بعشلا ماق ةينثولا

 داعو « ليخدلا كريرطبلا سويجروج لتق
 اذمه نكلو . هيسرك ىلا سويسانثا

 ردوا تيودور رشااسأ روطاوطالا

 نودب داع هنأو ايفنم لازي ام هنأ رابتعا ىلع

 اددهم ةيردنكسالا ىلاو ىلا بتكو « نذا

 هيفظوم ىلعو هيلع ةريبك ةمارغ ضرفب هايا

 . اهلك رصم ضرأ ف سويسانثأ رهظ اذا

 رهشأ ةتس هيبأ ربق ىف ابتخا سويسانثأ نكلو
 . ةنيدملا رداغب ملو

 ل م4) سنلاف روطاربمالا ىلوت الو

 سويسانثأ ىفنب رمأ « ايسويرأ ناكو ( تيد

 3 يفتت ىطبقلا بعشلا ضفرف . ىرخأ ةرم
 .اعيمج مهداهشتسا ىلا ىدأ ولو رمألا

 رطضاو رصم ىف ةفينع ةروث تماقو

 . بعشلا تايغرل ناعذالا ىلا روطاربمالا

 ةيقابلا عبسلا تاونسلا سويسانثا ىفقو
 ' مام ةنس قوت ىتح مالس ىف هتايح نم

 ةرطابألا داهطضا نم ريثكلا لمتحا نأ دعب

 وأ معضخي نأ نود « ةيسوبرالل مهترصانمو

 ىحيسملا نامبالا ىلع ةظفاحملا ليبس ىف نيل

 قو . فارحتالا نم هنوصو هلك ملاعلا ىف

 ابتخا هب تلزن ىتلا تاداهطضالا هذه لالخ

 ىف مهتريدأ فو لابحلا ىف نابهرلا تاراغم ىف

 ةيردنكسالا ىف نينمملا توب ىو ءارحصلا

 . ةفاج رب ىف ىرخآ ةرمو هببأ ربق ف ةرمو
 رارمتساب لمعي هئافتخا تارتف لالخ ناكو

 درلل ةيتوهاللا تالاقملا نم اريثك بتك دقف

 عمجم نعو هفقوم نع عافدلاو ةقطارهلا ىلع

 نينمؤملل عيجشت لئاسر بتك امك « ةيقين
 نأ عاطتسا كلذ لك ل ضفبو « نابهرللو

 . ةرطابألا دض عمجأ ملاعلا بلو

 هداهطضا ىف سنلاف روطاريمالا رمتساو

 ىفتف « سويسانثأ ابنألا ةافو دعب نييرصملل

 تلم سا مععت) ىئاثلا سرطب ابنألا هتفيلخ
 هديأو ىسويرألا سويكول هنم الدب نيعو
 انوناق سنلاف ردصأو . ةيروطاربمالا تاوقب

 ىضقي ناكو « ةوقلاب هذيفتت ىلع لمع اديذج

 ةيركسسعلا ةمدخلا نم ءافعالا زايتما ءاغلا

 كلذكو نابهرلل ىغم اميف احونمم ناك ىذلا

 هوا اس



 . ةريدألل ةعباتلا تاعطاقملاو ندملا ضعب ناكسل

 طارخنالا ىلع ءالؤؤه لك ماغراو «مويفلا لثم

 لضشف دقو . ةوقلاب ةيركسعلا ةمدخلا ىف

 مهو مهفتح اوقلي نأ نييرصملا ءالؤؤه نم ريثك
 ةمدخ ىف اولخدي نأ ىلع روطاربمالا نومواقي

 . روطاريمالا تاوق

 : ءوده ةرتف

 اهلزنأ ىتلا ةفيتعلا تاداهطضالا تضمو
 ىف نويرصملا اهلمحتو رصمب نامورلا ةرطابألا

 ابنألا نيكريرطبلا ىدهع نابا ربصو ةعاجش

 رصمل نآ مث . ىناثلا سرطب ابنألاو سويسانثا
 روطاربمالا تام امدنع ءوده ةرتفب عتمتت نأ

 روطاربمالا شرعلا ىلوتو ىسويرألا سنلاف

 ( م موه -- ”/8 نم ) ريبكلا سويسودويث
 ةنايد ةيحيسملا ةنايدلاب فرتعا ىذلا وهو
 ىلع رارقلا اذه دعاسو . ةلودلل ةيمسر

 نم ريثكلا ليوحم نكماف « ةينثولا فاعضا
 اذه مجرأ دقو . سئانك ىلا اهدباعم

 « هافنم نم ىناثلا سرطب ابنألا. روطاربمالا
 راتخا م 0٠ ةنس كريرطبلا اذه ىفوت املو

 قو . اكريرطب سواثوميت اينألا هدعب بعشلا
 ةينيطنطسقلا فقسأ سوينودقم عقو هدهع

 ةنس عمتجاف « سدقلا حورلا لوح ةقطره ىف

 ةثام نم ةينيطنطسقلا ق عمجم ممم

 . هتقطره مرحو همرح ررقو افقسأ نيسمخو

 ماقو « عمجملا اذه سوائوميت ابنألا رضح دقو

 . ىسيئر رودب هيف

 سوايفويث اينألا ةيكريرطبلا ىف هفلخ مث

 هدهع ناكو « ( 49؟ ةنس - جدم ةنس )

 روطاربمالا دهع ىف ءاوس ؛ نارمعو مالس دهع

 ةنس ) سويداكرا هتفيلخ وأ سويسودويث
 . ( م +4 ةنس بوم

 |: دوطست ةعدبو سلربك ابنآلا
 نيرو لااربمالا نيذه فلخ مث

 انمؤم ناكو « ( ىناثلا ) ريغصلا سويسودويث

 مكحو نسلا ريغص وهو مكحلا ىلوت احلاص
 ابحم اكو . ه٠ ةنس - ؛ه.م ةئس نم

 مهيلا لري « طابقألا نابهرلو ةسينكلل

 هرومأ نم ريثك ىف مهريشتسيو مهب كربتيل
 سلريك ابنألا هدهع ىف عتمت دقو . ةصاخلا

 ليق ىتح « فرصتلا ىف ةعساو ةيرحب ريكلا

 نم ةرتفلا كلت ىف ةيردنك سالا ةكراطب نا

 خيرات ف نومكحتي نيذلا مه اوناك خيراتلا

 كريرطبلا اذه ىلع ضعبلا قلطأ لب « رصم
 . 6« رصم ٌلوعرف »

 ةفيلخ اذه سلريك سيدقلا ناكو

 ةيتوهاللا ةفرسعملا ق,سويسانئا سدقلل

 ىسرك ىلتعا . ىحيسملا ركفلا ةدايقو

 روطاريمالا دهع ىف م 41١ ةنس ةيكريرطبلا

 هبشب هدذهع ىف عتمتو ريغصلا سويسودويث
 ناميالا نع عفادو « رصم ىف لالقتسسا

 روطلاريمالا ىلا باطخ ةباتكب ؟دبف . ىحيسملا
 «ميلسلا نامبالا هل حرشو « ةكربلا هيف هحنمو

 البق اهعضو دق ناك ىتلا بتكلا ىلع درو

 . ةيحيسملا دض سونايلوي روطاريمالا

 روظبفم نأ سلك ابابا لمحلالو
 3 اخو



 ةقطره ىف عقو دق ةينيطنطسقلا كريرطب

 نكل . هعم مهافتي هيلا لسرأ ةينوهال
 ميلعتل ناعذالا ضفرو هنأرب كسمت روطسن

 .فقسأ انحوب هيناج ىلا لامتساو « سلريك

 فطع نم هيقل ام ىلع دمتعاو ء« ةيكاطنأ

 ةيئالع سلريك ىدحت مث ريغصلا روظاربمالا
 رودب رصم ىف موتي هئآبو دينع هئأب همهتاو

 | 0 .ثوعرف
 نأ نم اصانم سلريك سيدقلا دجي ملو

 « ةسينكلا ىف لوأ ملعمك هتطلس مدختسي
 ةقطره حرشي ملاسعلا ةفقاسأ ىلا بتكف

 روطاربمالا ىلا بتك اسمك « روطسن
 ةلاسرب ثعبو « هتوخاو همأو سويسودويث

 دعاوق اهيف هل حرشي هسفق روطسن ىلا
 . ءازج نم اهتفلاخم ىلع بترتي امو ناميالا

 ىف ىنوكسم عمجم دقعب رمألا ىهتتاو
 . ملاعلا ةفقاسأ نم ناتئام هرضح سوسفا
 ايروطسن عمجملا ىف روطاربمالا بودنم ناكو

 ىلع روطسن لمع دقو /سونايديدناك وهو
 لخد نأب نيوسقا ىف نيمبتجلا ءابآلا ديدهت

 ضفرو حالسلاب ةججدم ةقرفب اطاحم ةنيدملا
 نم مغرلا ىلع عمجملا تاسلج روضح
 كلذ ءازاو . ةرم نم رثكأ هل ءابآلا ءاعدتما

 دمبو . هنودب عامتجالا ىلا عمجملا رطضا

 عسمجملا مكح سلريك سيدقلا ةلاسر ةءارق

 هتبتر نم هديرجتو هيسرك نع روطسن علخب
 ملخ ىلع روطاربمالا قفاو دقو .. ةيتونهكلا
 .هيلا تارارقلا لوصو درحمب روطست

 ىلع اديدج افقسأ ءابآلا ماقأ امدنعو

 سلريك سيدقلا ىلا لسرأ ةينيطنطسقلا
 قحلا نالعا ىف كتايغر نا » هل لوقت .اباطخ

 لسرأ كلذكو ©« ... هللا مداخ اب تققحت دق

 هلوقب هئنهب نسلريك سيدقلا ىلا همور فقسأ

 نيهتسملا ءىرجلا لجرلا تنأف « كل ائينه »

 . « رطخ لكب
 هباستك ىف ىلئاتس رولا لوقو

 « ةيقرشلا ةسينكلا خيرات ىف تارضاحم »

 ىردنكسلا كريرطبلا حبصأ دقل » هصن ام

 عاطت « ملاعلا ىضاق سوسفا عمجم دعب

 . © ىحيسملا ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف هماكحأ

 ةميق ةريثك ابتك اضيأ سلريك فلخ دقو
 ٠ . سدقملا باتكلا ريسفت فو توهاللا ىف

 ةمور ابابل نيرصانملا ةرطابألا عم عارصلا - ج

 ل ه٠ ةنس ) سوفايقرم ىقترا امدنعو
 رصم نيب تاقالعلا تذخأ شرعلا ( ه»+ ةنس

 فنعأ ىف لخدت ةينامورلا ةلودلا ةرطابأو

 ةرتفلا لاوط رصم تزاتجاف ؛ اهروص ىسقأو
 اداهطضا ةلمتحم نامورلا مكح نم ةيقابلا

 ىف ةريصق ةنده ىوس هللختي مل اقينع ارم

 4074 ) سويساطسناو نونيز نيكلملا دمع

 (هاوهد

 نيب فالخب ةرتفلا هذه تأدب دقو

 ماسقتا ىلا ىدأ ةيردنكسالاو همور ىتسينك

 فرعو . اذه انموي ىتح 48١ ةنس نم رمتسا

 امنيب 6 كيلوثاكلا » مساب ةمور ةسينك .عابنأ

 راسم نمو ةيردنكسالا ةسينك عابتأ فرع

 دس ادم



 مهعبتيو < سكذوثرألا » مساب مهجت ىلع
 دعب اميف :مهيلع قلطأ نيذلا نايرسلا اضيأ
 . « ةيقاعيلا » مسا

 كريرطب سروقسيد ابنألا ضفر الو
 ةيناميا لئاسم ىلع ةققاوملا ةيردنكسالا

 ةعيبط لوح امور فقسأ نوال اهدروأ

 ىف روطاربمالا ذوفت نوال مدختسا « حيسسملا

 ماغرا ةلواحم فو هيسرك نع سروقسد ىفن

 مهكريرطب هضفر ام لوبق ىلع نييرصما
 لوح هتلاقم ىلع قفاوي ال نم لك نامرحو
 لجأ نم نويرصملا ضرعتو . حيسملا ةعيبط
 اوضاخو ةعورم حباذمل مهناميا ىلع تابثلا

 ىتلا ةكرحلاك ةديدج داهشتسا ةكرح

 لب « نيسثولا ٍنامورلا ةرطابأ دهع ىف اهوضاخ

 ىديأ ىلع مهنم اودهشتسا نيذلا ددع نا

 فلاخملا نيتعيبطلا بهذم عابتأ نم نييحيسسملا
 نيذلا ددع ىلع ريثكب ديزي دق مهبهذل

 . نييتثولا ىدبأ ىلع اودهشتسا

 ىرصملا بعشلا راتخا املك كلملا تاكو

 ىفنيف « هبصنم نع هلزعي رمأ « ايطبق اكريرط
 نيعيو « اهئاجرأ ىف ايفتخم برهي وأ رصم نم

 بهذم عابقأ نم ىكلم كريرطب هنم الدب
 ليخدلا كريرطبلا اذه بصنيو « نيتعيبطلا

 لوبق ىلع طابقألا ماغرا ىف المأ ةوقلاب

 اذهاوضشفر اذاف « مهبهذم ريغ بهذم

 روطاربمالا لمعأ هبهذمو ليخدلا كريرطبلا

 عاونأ ةفاكو نجسلاو لتقلا مهيف
 . داهطضالا

 احل ةعاش داهطضالا دادزي ىكلو

 لعج ىلا سوناينتسوي دهع ذنم ةرطابألا

 هتفيظو ىلا اضيأ عمجي ىكلملا كريرطبلا
 هيدل عمتجتل ىندملا ىلاولا بصنم ةيتونهكلا

 سئانك عيمج تناك املو « اعم ناتطلسلا

 مهناف ءالخدلا ءالؤه ىدبأ ىف ةيردنكسالا

 ةكراطبلا عيمج اهنم اودرطي ْنآ اوعاطتسا

 نم ىتح مهونكسمي ال نأو طابقألا ةفقاسألاو

 ىف تناك املو « ةيردنكسالا ةنيدم لوخد

 مهناف اضيأ ةيركسسعلا ةوقلا مهيديأ

 .نوءاش امك طابقألا داهطضا ىف اهومدختسا

 برعلا لوخد ىتح لاحلا هذه ترمتسا دقو

 نيماينب ابنألا ىطبقلا كريرطبلا ناكف رصم
 ةريدألاو داليلا ىف ايفتخم نامورلا نم ايراه

 ىتفيظو نيب عمجي سقوقملا ناك امنيب ةيرصملا
 دهطضيو ىكلملا كريرطبلاو ىنامورلا ىلاولا

 . نييرصملا

 طلتخا ىتلاةذاشلا عاضوألا هذه لك مامأو

 ىنيدلا رامعتسالاب ىسايسلا رامعتسالا اهيف

 ضفري « نيلي ال ادماص ىرصملا بعشلا فقو

 فونص كلذ ليبس ىف المحتم كريرطب لك

 ناميا فلاخي دقتعم لك ضفريو « باذعلا

 ىطبقلا هكريرطب ديؤئيو « ةيطبقلا هتسينك
 ىف ادرشم هيسرك نع ٍبئاغ وهو هعيطيو
 كلذكو . ام ثاكم ىف اركنتم وأ رطقلا ءاجرأ

 اربصو ةسبيجع ةعاجش ةكراطبلا رمهظأ

 ناكم نم اولقتتا اودهطضا املك « الامتحاو

 مهلاسميا ىف طابقألا نوتبش, ناكم ىلا

 1 دس موو مح



 ودعلا فنع مامأ دومصلا ىلع مهنوعجشيو

 «نيمشتملا

 ةيبلاغ ىوق تراخ امنيب اذه طابقألا لعف

 نلا ترطضاو ىعبسلا ملابصفلا تافتنآ

 نامورلا ةرطابأ ةرطيسسل عوضخلا
 راوسج ىلا فقت ملو . همور تاوبابو

 تقال ىتلا ةيكاطنأ ةيفقسأ ريغ ةيردنكسالا

 اهتفقاسأ لمحتتف داهطضالا نم ةهباشم ةروص

 لستتلا اهبعش لمحتو « ىفنلاو لزعلا

 ىذلا دحاولا ناميالا ليبس ىف داهطضالاو

 . ىردنكسالا سروقسيد هنع عفاد

 : ةسيتكلا ماسبق دي

 اهيبسي دقعنا « ىخاطوأ ةقطره تماق ال

عسحم نيس حلا 14149 ةنس سوسفأ ُك
 

 سروقسد ابنألا هسيئر ناكو ىئاثلا سوسفا

 مامأ ىخاطوأ لثم املو . ةيردنكسالا كريرطب

 نع سروقسد ابنألا هلأسو عمجملا اذه

 مدقو « اتاب اراكثا هتقطره ركذأ « هتاميا

 املو « ءابآلا هب رمأ ام قفاوي ابوتكم هناميإ

 « اضيأ مالكلا سفنب باجآ اهافش شقون

 ىلع ىخاطوأآ رمأ سروقسيد ابنألا ضرعف

 « هيلا بسن امم هتءارب اوررقف « عمجملا ءابآ

 نيذلا هريد نابهرو وه ةسينكلا ىف هلوبقو

 . مهناميا ةحص تايثا ىف مهنع مهدحأ بان

 شولاببالف مرعت اضيآ خجلا 1ةييه رزق انك
 ..هدضتسمدق مهن توبثل ةينيطنطسقلا فقسأ

 ةنس ةمور فقسأ نوال اعد نأ ثدح مث

 هيلا اعدو ىنوكسم عمجم دقع ىلا م

 ىعاد الأ ىري سروقسد ناكو « سروقسد

 مالس ىف تناك ةسينكلا نأل ديدج عمجم دقعل

 نوال نأ رهاظلا نكلو . ناميالا ةهج نم
 ةكراطب نم ةريغلاو دسحلا هكلم ةمور فقسأ

 مهنأب مهمهتا نأ ىلا كلذ هعفدو ةيردنكسالا

 « اهيلع سأرتلاو عماجملا دقع ىوس مهل مهال

 ةديكم ربدي نأ ديدجلا عمجلا اذه ىف داراف
 . سروقسد نم صلختلل

 ةينيطنطسقلا ىلا سروقسيد لصو الو
 نيك ندهتا دافع اذا اميزعب ممجلا "016 كح
 نيمورحملا ةرطاسنلا ةفقاسأ نم ضعب دوجو

 تئرق مث ؛ مهدرطب رمأف ءابآلا عم نيعمتجم

 اهعمس املف همور اياب نم ةلاسر نيعمتجملا ىلع

 ةقطره فى هعوقو هيلع ذخآ سروقسد

 ةحص ءابآلا لاوقأ تررق امنيب نيتعيبطلا

 طسو فقوو . ةدصحلاولا ةعيبطلا بهذم

 عانقاو ةوق ىف ةلأسملا هذه حرشب ةفقاسألا

 ناميا ىلع نحن » عيمجلا حاص ىتح
 روطاربمالا ىأر امل و . « سروقسد

 ب عامتجالا ارضاح ناكو كلذ سونايكرم

 ةسلج اولجو#ي نأب نوال عابنأ ىلا زعوأ

 . رخآ عامتجا ىلا عمجملا

 ىلا سروقسد ىعد كلذ لالخ قو

 رصأ الو « روطاربمالا رصق ىف صاخ عامتجا

 نوال فقسألل همرح ىلعو « هناميا ىلع

 هيلع ىدتعا « نيتعيبطلا بهذمب ىدانملا

 ايس ةينودقلخ ف عمجملا دقعناو نحسو

 ةوقلا ديدهت تحنو « م 40١ ةنس ىرغصلا

 نم 14



 : اوررق ىتح ةفقاسألا ىلع طغضلا أدب

 هماهتاو « سروقسيد لزعو « نيتعيبطلا ةديقع
 دق ناك ىذلا « ىخاطوأ هتئربتل ةيخاطوألاب

 . كلذب تيثآو « هتقطره ىلا ىرخأ ةرم عجر
 عمجم ىف سروقسيد مامأ ىلوألا هتبوت نأ

 عمجم لا مكح امك « ةفئاز ةبوت ىناثلا سسفا

 تضرع املو . همور فقسأ نوال ةئربتب اضيأ

 ءاضعأ مرح « سروقسيد ىلع عمجملا تارارق

 فارحنا ببسي « مهلك ةينودقلخ عسمجم

 سروقسد ىفنف . هيلع اوقفاو ىذلا ناميالا
 ىنودقلخلا عمجملا لسرأو . ارغاغ ةريزج ىلا

 مهوعدي ىردنكسلا ىمركلا ةفقاسأ ىلا
 .اوررقو اوضفرف نيتعيبطلا بهذمب ناميالل
 آدبقف « ةينودقلخ عمجمب فارتعالا مدع

 لاجر ماغرال ةوقلا مادختساب روطاربمالا

 نوال بهذم لوبق ىلع بعشلا دارقأو نيدلا

 املق « ةينودقلخ عمجم تارارقب فارتعالاو

 ةيردنكسالا ىف حباذم تماق نيرمألا اوضفر
 تمسقلاو « ريثك ب عش اهبيسس لتق ةريدألا فو

 سروقسد نأ عمو . نييهذم ىلا ةيحيسملا

 مامضنالا نم ةفقاسألا فاخو هدحو فقو

 « هيعشبو هب ةوقلا هتلعف ام اوأر امدعب هيلا

 ىف تماق ىرخأ ةيبعش تاروث نأ الا

 تارارق ىلع اجاجتحا ةيكاطنأ دالبو مليشروأ
 .مهدض ةوقلا تمدختساف ةينودقلخ عمجم

 . ريبك ددع مهنم دهشتساو اضيأ

 ةنس ىفوت ىتح هافنم ف سروقسيد لظو

 دق نيتعيبطل 2 ١ بهذم باحصأ ناكو . م 15

 همسسا مهيهذم نم اكربرطب هناكم اونيغ

 هدرطو ىرصملا بعشلا هضفرف « سودروتورب
 ةناعتسالا ىلا رسطضا ىتح « ةيكريرطبلا نم
 . ةسيتكلا لوخد نم نكمتلل ةحلسملا ةوقلاب

 ةسينكلا كرتي ًادبو هنع بعشلا ضرعأ ذاو

 رمأ « نامورلا دوج نم هرصاني نملو هل
 كلذ ىف لتقف فويسلا مهيف تلمعأف دونجلا

 . نابهرلا نم ريثك لتق امك « ريفو دع مويلا
 « ليخدلا كريرطبلا اذهب سارحلا طاحأو

 فاقاك ةيندم تاءارجا ضعب تذختاو
 ةماملا تامامحلا قلغو ةيضايرلا باعلألا
 : حمقلا تادادمأ بحس بعبشلا كيدهتو

 اكسسمتم للطظ ىرصملا بعشلا نكلو

 ةنس هافتم ىف قوت نأ ىلا ىفنملا هكريرطسب

 سويروتورب ةيكريرطب مدن ملو . م 7
 بعشلا نأل خيراتلا اذه نم رثكأ ةهورتملا
 ةيماحلا دئاق ءاعدتسا ةصرف زهتتا ىردنكسلا

 روطاربمالا دهع ف ايلعلا رصم ىلا ةينامورلا
 .ماقو ( 4074 ةنس مال ةنس ) لوألا نويل

 سويروتورب نم اهيف اوصلخت ةفينع ةروثب
 عساي اكريرطب هوماقأ ايطبق ايهار اوراتخاو
 ىدحت روطاريمالا نكلو . ىناثلا سواثوميت

 هراتخا ىذلا سواثوميت ابنألا لزعو طابقألا
 ةربزج ىلا « سروقسيد هفلسك هافتو بعشلا

 يبهذم نم اكريرطب هناكم نيعو « ارغاغ

 ناكو . سلويسافولاس همسا نيتعيبطلا

 سواثوميت اينالا نأ وه كلذ ىف ببسلا
 ىسمركلا ىف هتفقاسأ نم ادونيس عمج ىناثلا

 هياكل



 مرحب ارارق نتيصضأو هم ةنس ىردنكسل 1

 «نأ لوألا نويل رطضاف . ةينودقاخ عمجم
 نأ ىلا هافتم ىف تاونس عبس رمتساو هيفني

 كريرطبلا عجرف روطاربمالا اذه تام

 . هيسرك ىلا ىردنكسالا

 : ءوده ةرتف

 لالخ ءوده ةرتفب ةسينكلا تعتمت مث

 . ( 401 ةنسا ع4 ةنسا) نونيز مكح

 سواثوميت اينألا ىطبقلا كريرطبلا عاطتساو
 ىف اعمحم دقعي نأ هافئم نم هتدوع دعب

 سرطب هئاضعأ نيب نم ناك ةينيطتطسقلا

 عمجملا ضفر ررقو ةيكاطنأ كريرطب راصقلا
 امك . همور فقسأ نوال ةلاسرو ىنودقلخلا

 ىخاطوأ ةديقع ضفربو كلذب اروشنم عزو
 . ةدحاولا ةعيبطلا بهذمي كسمتلا بوجوو

 ريمسدالف ىكيلوثاكلا خروملا ناف كلذلو

 نأ ىسنكلا خيراتلا نع هبانك ىف لوقي
 ول روضشنملا اذه عضو ىذلا سواثوميت »

 . « ايخاطوأ نكي

 هفلخ ىئناثلا سواثوميت اينألا ىفوت املو

 ش ء(4 18ه ةئس اع 4٠ ةنس) ثكلاثلا سرطب اينألا

 «ءاضأ هدهع ىف مالسب ةسينكلا تعتمت,

 ىتسينك نيب برقتلل تالواسحم تاذبو
 لجأ نم دقعو « ةينيطنطسقلاو ةيردنكسالا

 م 4١ ةنس ةينيطتطسقلا ف عيسمجم كلذ

 اهب تكسمن ىتلا ةميوقلا ءارآلا هيف ترصنتا

 نوعمتحملا ردصأو . ةيرصملا ةسسينكلا

 قادص « داحتالا باتك » هومسأ اموسرم

 ةيردنكسالا نكلو . نونيز كلما هيلع
 ضفر ةينيطنطسقلا ةفقاسأ ئلع تطرتشا
 تلدوبتو . ار ةينودقلخ عمجم تارارق

 ةينيطنطسقلا كريرطب سويكاكأ نيب لئاسر

 اهيف ضفر ىردنكسالا ثلاثلا سرطب نيبو
 عسجم 2 هامسو ةينودقلخ عمجم سويكاكأ

 ءارآو نوال ةلاسر ضفر امك « « نيفلاخملا

 اذه قري ملف « ثلاثلا سرطب هلبقف . روطسن
 اوجتحاو ىردنكسالا ىسركلا ةفقاسأ ضعبل

 تلبق فيك > هل نيلئاق مهكريرطب ىلع
 ةينودقلخ عمجم رضح ىذلا سويكاكأ

 هتليق امنا » هلوقي مهيلع درف « ؟ هيلع قفاوو

 رهاظلا نكلو . « ىأرلا كلذ نع هعوجرل

 بهذم ىلا ايتقو امامضنا ناك رمألا اذه نأ

 لثم ىسك ذوثرا كلم دهع ىف ةدحاولا ةعيبطلا

 داهطضا داع نونيز توم درجمب هنأل « نونيز
 ةسينك تداعو ةد حاولا ةعيبطلا بهذم

 عسمجم تارارقب كسمتلا ىلا ةينيطنطسقلا

 ةسسينك نا عقاولا ىفو . ةنودفقلخ

 ةتشناث اهنقوم ىف ةدماص تناك ةيردنكسالا

 « تاداهطضالا هنع اهحزحزت ال نامبالا ىلع

 ةسينك ىوس كلذ ف امهعم تبثت ملو

 . ةيكاطنأ

 لالخ اضيأ ةودملا تارئتف ترمتسا دقو

 «(ه14 ةنس اس ةنس) سويساطسنا مكح

 نواعتلا رصاوأ .تدطوت دهعلا اذه قو

 امهقافتال ةيكاطنأو ةيردنكسالا ىتسينك نيب
 . دحاولا ناميالا ىف
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 ؛ تاداهطسضالا ةدوسمم

 سونيتسوي روطاربمالا مكحلا ىلوث املو
 ىلع ناكو ( 0507 ةنس - هام ةنس ) لوألا

 سواثوميت كريرطبلا ةيردنكسالا ىسرك

 لواح « ( همم ةنس - هاب ةنس ) ثلاثلا

 ةيردنكسالا ىتسّينك ماغرا روطاربمالا اذه

 . ةينودقلخ عمجم دقتعم لوبق ىلع ةيكاطنأو

 نع هاقت ةيكاطنأ كريرطب سريواس ضفر املف
 لقنتي اراه اهيف لظو ء رصم ىلا ءاجف هيسرك
 اطاحم ريد ىلا ريد نمو ةنيدم ىلا ةنيدم نم

 ىف ملعم ميعزك هولبق نيذلا نييرصملا ةبحمب
 مهتبثيو مهعجشي هبناج نم وه لظو ةسينكلا
 دهطضي روطاربمالا اذه ذخأ امك . ناميالا ىف

 رمأو ةيردنكسالا كريرطب :سواثوميت ابنألا
 لتق ةلئاه ةحبذم كلذ ببسب ترجو هيفنب

 اودارأ طابقألا نم سفن فلأ ىتئام وحن اهيف

 نيذلا نييتامورلا دونجلا نم مهكريرطب ةيامح
 هيلع ضيقلا نم كلذ نم مغرلا ىلع اونكمت
 عجر تاونس ثالث هافنم ىف ىو « هيفق متو

 ناميالا نع اعفادم رمتساو هزكرم ىلا اهدعب

 ىتنح ةيكاطنأ كريرطب سريواس عم كارتشالاب
 روطاريمالا دمع ىف م هو ةنس قوت

 . لوألا سوناينتسوب

 اسبنألا ةيردنكسالا ىسرك ىلع هفلخو
 ةنس ا - همبو ةنلس ) بوألا سويسودونيث

 لبقي نأ روطاربمالا هيلع ضرع دقو . ( ه5
 لياقم ىف اهرشن ىلع هدعاسيو نوال ةلاسر

 ةيكريرطبلا » ناتسسائرلا هل نوكت نأ

 نهرا ةقانأ مدع نور 6 ةنالزلاو
 لسمرأ لاقو كلذ ضفرف . هتعاط تحت

 ىلع الا ناطلس كلملل سيل » روطاربمالا .
 عبتأف انأ امأو هولعفاف متدرأ امهمف ... ىدسج
 رماوأ بسح هيسرك كرتو ©« © ىمئابآ ناميأ

 ىلا بهذو ضفرلا ةلاح ف روماربمالا

 هءارغاو هتفطالم روطاريمالا لواحف « ديعصلا

 هنم الدب لسرأو هافنف كريرطبلا نلي ملف

 ىلع اكريرطب نوكيل ىسينتلا سلوب
 كريرطب انيم هتماسرب ماقو ةيردنكسالا
 كريرطبلا اذه لصو املف . ةينيطنطسقلا

 دل هليقي مل ةيردنكسالا ىلا ليخدلا
 لبقي ملو « « نئاخلا اذوهي د هنومسي اوناكو

 روطاربمالا ىلا لسرأف . هعم ىلصي نأ دحأ

 ةنس ةدمل سئانكلا قلغب هرمأت كلذب هريخي

 اونيف ةالصلل اناكم ىرصملا بعشلا دجي ملو

 مساب فورعملا ناكملا ىف ارس نيتسينك

 قبن ملو . ةيردتكسالا ىيرغ ىراوسلا

 نيتاه ىوس ىفتملا ىطبقلا كريرطبلل

 لخدي الآب رمأ روطاربمالا أل نيتسينكلا
 كريرطيلا عابتأ الا ةيردنكسالا سئانك

 هتايح ىقاب سويسودوتيث ابنألا ماقأو ليخدلا
 . ىفنملا ىف

 ى عسوأ ةوطخ سوناينتسوي اطخ دقو
 بهذم لوبق ىلع مهماغراو نييرصملا داهطضا

 نم نيع ىسينتلا سلوب ةافو دعبف « نيتعيبطلا

 ةيردتكسالا ىلع اكريرطب سورانيلوبأ هلبق
 كلذ نم دصقو . تقولا سفن ىف اهل امكاحو

 اتت افنتنن ح2



 ةوقلا ىنيدلا سيئرلا دي ف لمجي نأ
 دقو . هرماوأ ذيفنت نم هنكمت ىتلا ةيركسعلا

 ةحبذمب هدهع ليخدلا كريرطبلا اذه أدب
 بعشلا دارقأ نم ريسبك ددع اهيف لتق ىربك

 همجر اولواحو ؛ هتديقع عابتا اوضفر نيذلا

 هذهبو . مهبطاخيل فقو نيح ةسينكلا ىف
 رصانعلا فتعأ نم صلختلا نم نكمت ةحيذملا
 اذه نم لعجي مل لمعلا اذهو . ةضراعملا
 هنآل + ىدم متاح ىوس ليخدلا ةريرطبلا
 ةينيدلا ةطلسلا نم ءىش ةسرامم نم نكمتن مل

 ىذلا ىعرشلا كريرسطبلا دي ىف تلظ ىتلا
 مل طابقألا ةفققاسآ نكلو . بعشلا هراتخا
 ىف اورهظي نأ كلذ نم مغرلا ىلع اوعيطتسي

 . ةيردنكسالا

 ىضمبقلا كريرطبلا مسر امدنعف كلذلو
 هقلس ةافو كعب ههإ/ ةنس عبارلا سرطب اينألا
 نع دصبت ةسسينك ىف ماقأ ؛ سويسودوني
 . ىف ىفتخا مث لايمأ ةعسن رادقمب ةيردنكسالا

 اركشتم ةيردنكسالا نم برقلاب روبات ريد
 رومأ ريدو « كريرطب ال فقسأ ةجرد ىف
 ىلاهأ كلذب عمس املو . كانه ىم بعشلا
 اومسرف « ةيردنكسالا ةسينك اودلق ةيكاطنا
 سريواس سيدقلا ةافو دعب اكريرطب مهل
 ريد ف ايفتخم ماقأ سونافوثيُت هوموسأ

 اوعنم كانه نيتعيبطلا باحصأ نأل سوينوما
 ةنيدم لوخد نم سكذوثرألا ةفقاسنألا
 تماق ىتلا ةسايسلا سفن مهعم نيعبتم ةيكاطنأ

 ١ . ةردنكسالا ىف

 سوثايماد ابنألا كريرطبلا ماق مث

 مه ةنس عبارلا سرطب فاخو ىردنكسالا
 نيئالثو اتس تغلب ىتلا هتسائر ةدم ماقأو
 ةجرد ف اضأ روبات ريد ىف ايفتخم ةنس
 : . فقسأ

 ةنس سويساطسنا ةيكريرطبلا ىلوت مث
 ىتح طابقألل نامورلا داهطضا دازو م 5+
 نيتللا نيتسينكلا طابقألا اومرح نامورلا نأ
 . ةيردنكسالا ىبرغ ارس امهوني

 سوقين وردنا اينألا ةيكريرطبلا ىلوت مث
 ةيردنكسالا ىف مين نأ عاطتساو م 515 ةنس
 ةينغ تناك ىتلا هترسأ ةوق ىلع ادمتعم

 ةريبكلا ةيرادالا ٍبصانملا ضعب ةيلوتمو ادج
 نأ دامورلا ةوق عطتست ملو : ةيشذدلا ف

 نأ وه كلذ ىف ببسلا لعلو . اهنم هجرخت

 ىئري ةلاح ىف كاذتقو تناك ةينامورلا ةلودلا
 نم اريثك سرفلا شويج تحاتجا ذا « اهل
 ةيسرافلا شويجلا طغض دادزا املو . اهيضارأ
 ريثك رجاه ةيروطاربمالل ةيقرشلا دودحلا ىلع
 ءرصم ىلا نيئجال نيطسلفو ايروس ىلاهأ نم

 , مهتلاعا نع ىناكلملا كريرطبلا انحوي زجعو
 دالبلا كرتو ةنيدملا نم برهف مهتنامحو
 نايهرلا نم افالآ سرفلا لتق دقو . سرفلل
 . ةريدألا نم اريثك اوبرخو طابقألا

 ةيكريرطب ىلوت ما 585 ةنيس ىو
 حتفلا رصاع ىذلا نيماينب ابنألا ةيردنكسالا
 هتكرطب نم تاونس عست دعبو . رصمل ىبرعلا
 ايناكلم اكريرطب م ١> ةنس لقره نيع

 مص لا مح



 كريرطبلا اذهل ممجو « سقوقملا مساب رهتشا

 ىلاولا ةفيظو نيبو ةيتونهكلا هتفيظو نيب
 ىلا مهمضو طابقألا رهق ىلع ىوقأ نوكيل

 لقره نأ ودبيو . نيتعيبطلاب نيلئاقلا بهذم
 ناك ىذلا لجرلا اذه رايتخا ىف اقفوم نكي مل

 ةلامتسا هيلع ترسع امل هناف « ردصلا قيض

 مهد هطضا فلاخملا هبهذم ىلا نيبرصملا

 تناك تقو'ق هنم مهرفت امم ابيهر اداهطضا

 . ىلا جايتحالا دشأ ةجاتحم هيف ةيروطاربمالا
 ف امهفقوم جرح ببسي طابقألا ءاضرتسا

 . سرفلا عم اهبرح

 نيماينب ابنألا ىطبقلا كريرطبلا امأ

 لظو اعيمج رصم ةفقاسأ رئاسو وه ىفتخاف

 ةياشحلاا١و بما

 ىف مه نأ نود ةريدألاو سئانكلا نيب لقنتي

 . نامورلا ىديأ

 ةفقاسأ :ماقأت ةصرفلا 'هذه لقره لغتساو

 نسم املك رصم دالب ىف نييناكلملا نم
 طابقألاب اولكتف « انصنأ ىلا ةيردنكسالا
 ش . اديدش اليكتت

 ذا اليوط رمتست مل ةلاحلا هذه نكلو

 ىلا ةيبرعلا هشويجب صاعلا نب ورمع ىتأ
 هل تبتتسا املو م 541 ةنس اهحتفو « رصم

 ىلا عجرف نيمايتنب ابنألل انامأ ىطعأ رومألا

 ثالث تماد ةييغ دعب ةيردنكسالا ىف هيسرك
 كتاوأ ةسينكلا ىلا ديعي أدبو ةنس ةرشع

 لوبق ىف لقره مهيلع طغض نيذلا نييحيسملا
 حتي هل ورمع حرصو ةينودقلخ عمجم تارارق
 . اهيف ةدابعلا ةماقاو سمئانكلا



 نين
 ةيوغللا ةةصحلا

 ناسننالا اهب ريعي ىتلا ةادألا ىه ةغللا
 نقرب نأ دع الو ةرعانشرهراكلا نع
 نوكت نأ نود « هيف لامعألا عونتتو « بعش

 ىحاون فلتخم نع ريبعتلا هل رسبت ةينمن ةغل هل

 تلصو دق ةيبدقلا رصم تناك املو . ةايحلا

 اهتنل تروطن دقف « ىقرلا نم ىربك ةجرد ىلا
 اهظافلأب اهيف ةراضحلا بابسأ ترياس ىتح

 « بيكرتلا طبضت ىتلا اهد_عاوقو ةعوتتملا

 امك . مولعلا ىتش ىف اهتاحلطصمو اهتاريبعتو

 ىملعلاو ىندلا ناديملا ىف عساولا اهبدأ ناك

 ىلا ايعاد نيدايملا نم كلذ ريغو « ىبعشلاو
 ربكيو دلوي نئاك ةغللاو .اهتيومحو ةغللا طاشن

 .روطتو

 : ةيرصكلا ةغللا دوطن لحارم

 : لحارم سمخ ىف ةيرصملا ةغللا ترم

 ةغل ىهو |: ةميدقلا ةيرصللا ةفللا - |

 ةنس ىلاوح ذنم ةنماثلا ىلا ىلوألا نم رسألا

 دقلو . داليملا لبق +51٠ ةنس ىلا مق

 صوصنو ةيزئانجو ةيمسر قئاثو اهنم انلصو

 ضعبل ريسو « مارهألا صوصن اهنمو « رباقم
 . صاخشألا

 ضعب ف اهتزيم صئاصخ ةفللا هذهلو
 . اهثالماو اهتاريبعت

 ميه

 اةْعل ىه :٠ ةطسوتملا ةيرصملا ةغللا - ب

 ةنماثلا ةرسألا ىلا ةعساتلا ةرسألا نم بادآلا

 ىلا م .ق ؟٠٠4 ةنسم ىلاوح ذنم « ةرشع

 نيلهألا ةغل تراصو . داليملا لبق 16. ةنس

 . ةبقحلا هذه ىثلث وحن

 ةغل ىهو : ةثيدحلا ةيرصملا ةغللا  ج

 ةعبارلا ىلا ةرشع ةنماثلا ةرسألا نم نيلهألا

 ىلا ١68٠ ةنس ىلاوح ذنم ىأ نيرشعلاو
 قاوم نون دجوو ةذلثلا لقاو ءاةكب

 تاياكحلا ضعبو «لئاسرلاو تالماعملاب ةصاخ

 صوصن امه تنودو « ةيبدألا صصقلاو

 « اهدعب امو ةرشع ةعساتلا ةرسألل ةيخيرات

 دقو , ليلقلا ىلع الا اهنم رثعن مل اننأ ىلع

 . ةليخد تاملك روهظ اهيف أدب

 ىق ةمدختسلملا ىهو : ةيقيطوميدلا - د

 ةرسألا ذنم تبتك ىتلا قئاثولاو بتكلا

 نم نامورلا رصع رخآ ىلا نيرشعلاو ةسماخلا

 . داليملا لبق 407 ةنس ىلا ال.+ ةنس

 ةميدقلا ةيرصملا ةغللا ىه : ةيطبقلا  ه

 . اهروطت لحارم نم ةريخألا اهتروص ف
 اهلحارم فى ةميدقلا ةيرصملا ةغللا تلظ

 ىتح رصم ىف بطاختلاو ةباتكلا ةغل ةئلتخملا



 ةفل ةينانويلا تحبصاف ةملاطبلا ةلود مايق

 نم ريثك ذخأ نمزلا ىضميو . ةيمسرلا دالبلا
 مهقئاثو ىف اهنومدختسيو اهنوملعتي نييرصملا

 الو . اهنولهجي اوناك ولو ىتح مهتاباطخو
 لازت ال تناك ةيرصملا ةفللا نأ ىف لادج

 الضف بطاختلاو ةينيدلا ةباتكلا ىف مدختست
 نأ انتوفي الو . لئاسرلاو دوقعلا ريرحت نع

 نوعيطتسي ال اوناك نييرصملا ةيبلاغ نا ركذن
 اوناك لاحلا ةعيبطيو ةْغل ىأ ةءارق وأ ةبانك

 . ةيئانويلا نوفرعي ال

 ةسفشللا مادختسا دايدزا بحص دقو

 نيودت ةيقيطوميدلا لامعتسا صقتو ةينانويلا
 عضو عبتو . ةينانوي فورحب ةغللا هذه

 ةيرصملا ةغللا هذه ميظنت ةيطبقلا ةيدجبألا

 « ةيبدألا تاغللا فاصم ىلا اهعفرل ةجرادلا

 ةيطبقلا ةفللا ترهظ نأ ىلا كلذ ىدأو
 . ىداليملا ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنم اهباد“آب

 ىف نييرصملا نأل ةيطبقلاب تيمس : اهمسا
 ىطبقو « اطابقأ نومسي اوناك تقولا كلذ

 . ىرصم هاتعم

 ىمسق ةرواجملا ةيماسلا بوعشلا تناك
 ى ىمست اذكه . «رصم» مساب اميدق رصم

 « نيرصم » ةيمارآلا ف تيمسو ةيروشألا

 مساب برعلا اهثرعو « ميارصم » ةيربعلا فو

 ىنعمب ةيماسلا تاغللا ىف رصملاو . « رصم »

 نم ةيماِبسلا بوعشلا تقلطأ دقو دحلا

 ىلع « برعو نييربعو نييمارآو نيبروسشأ
 اومسآ امك « رصم » مهل ةمخاتلا دالبلا

 ىلع رصم ةملك تقلطأ مث . نييرصملاب اهناكس

 نأ ةظحالملا قحتسي اممو ) . ةماع رطقلا

 ىنعس ةينيتاللا ىف ظمنك سينيف ةملك

 ةغيصب ةيلكلا هذه نامورلا قلطأ دقو « دح

 . ( اضيأ رطقلا ىلع عمجلا

 ىميك مساب رسصم اطبقلا ىمسو

 اهامسأو . ءادوسلا ضرألا ىأ 6« داوسلا »

 ةييفسالا مهشوق ف نويروضشآلا
 هقلطي ناك ىذلا مسالا وهو 6 هاتبوكيه »

 هاتعمو فتم مهتكلمم ةمصاع ىلع نويرصملا

 مسالا اذه قالطا ناكو « حاتب حور تيب »

 ةمصاعلا قالطا ليبس نم اهلك ةكلمملا ىلع

 تايريدملا ىف كلذ اندوعت امك ريطتلا ىلع

 . نآلا

 مهنع هوذخآف مسالا اذه نانويلا عمسو

 ©« سوتبجيا » اهومسأو ةميدق روصع ذنم

 رعش ىف تارم ةدع اذه اهمسا دروو
 (س و ) عفرلا ةمالع انفذح اذاف . سوريموه

 فرح برعلا امهنظ ىتلا ىلوألا ةكرحلا مث
 . طبق مسا كلذ دعب انل صلخ لالهتسا

 ةغللا هذه ةباتك اهتزاتجا ىتلا لحارملا امأ
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 بسنتكا ىذلا : ىفيلغوريهلا طخلا |

 مسالا اذه ىطعأ اذلو « ةيسدقلا ةفض

 نيتينان وب نيتملك نم ذوخأملا « ىفيلغوريه »
 -- «سوفيلغ»و ©« سدقم -ح «سوريه» امه

 و
 1 رسم

 سلا الر



 نم رسبأ وهو :٠ ىقيطارهلا طخلا ل ب

 ةنهكلا هلمعتساو . ءىثلا ضغب ىفيلغوريهلا
 ةغللا نم اضيأ ةذوخأم ةيمستلاو . مهتاباتك ىف

 . 6 ةنهكلاب صاخ » اهانعمو « ةينانويلا

 نم وهو : ىقيطوميدلا طخلا  ج

 طخلاف . « بعشلاب صاخ » هانعمو ةينانويلا

 ذخأ ىتلا ةطسبملا ةروصلا وه ىقيطوميدلا

 ىف هتاياتك ىف اهمدختس ىرسصملا علا

 . ةرخآتملا 006

 ةيدرف تالواحم تماق : ىطبقلا طخلا لد

 ةينانوي فورحي مهتغل نيودتل نيبرصملا نم

 روثعلا ليلدي « ةينثولا روصعلا ىف كلذ ناكو

 اهتغل ىنثؤلا رصعلا نم ةيطبق صوصن ىلع
 فورح ضعب اهبو ةينانوي اهفورحو ةيرصم
 لك ىف ةظوفحم صوصنلا هذهو « ةيقيطومد

 . ندنلو سيراب ىفحتم نم

 ةجاحلا ةديلو تناك تالواحملا هذه ةفاكو

 ىأ كلذل نوكي نأ نود « رخآل وأ ببسل

 عاطتسا نأب رمألا ىهتناو . ةيحيسملاب نأش

 هيمسن ام ثادحتسا صاخشأ ةلمج وأ صخش

 فورحب مهتنل اوبتكو ىطبقلا طخلاب نآلا
 ةعبس ةينانويلا ةيدجبألا ىلا اوفاضأو ةيئانوي
 ربعت ؛« ىقيطومسدلا طخلا نم اهوذخأ فرحأ

 ةينانويلا هغللا ىف لياقم اهل سيل تاوصأ نع

 ىافو ( ش ) ىاش : ةعبسلا فرحألا ىهو

 (ج) اجنجو (ه) ىروهو( خ) ىاخو ( ف)
 . ( ت) ىتو ( شن ) اهيثتو

 ةيرصملا ةغللا نأ فورعملا : ةيطبقلا تاجهللا

 هارئام اذهو «ىتش تاجهل مضت تناك ةميدقلا

 ىعيبط اذهو . نآلا رصم ناكس نيب احضاو

 ةعساو ةقطنم ىف ترشتتا اذا تاغللا ىف

 ضعب نأ بر الو . روصعلا اهيلع تلاوتو

 ةيرصملا ف ةمئاق تناك ىتلا تافالتخالا

 تاجهللا ىف اهنم دجو امل اساسأ تناك ةميدقلا

 . ةددعتملا ةيطبقلا

 : نيمسق ىلا ةيطبقلا تاجهللا ءاملعلا ىسف

 : لفسلا رصم تاجهل ١

 ىلا ةيسن ةيريحبلا ثألا اهنم فرعيو

 امير وأ رحبلل ةرواحملا ىضارألا ةغل ىأ رحبلا

 ةجهللا ىهو . ةريحبلا ةيريدمل ةبوسنم تناك

 . ةيبدألا ةغللا ةجرد ىلا تلصو ىتلا ىلوألا

 . ةيردتكسالا ةندم ىف كلذ ناكو

 : ايلعلا رصم تاجهل ل ب

 رصم ديعص ىلا ةبسن ةيديعصلا س ١

 . ةيبيطلاب ىمست تناكو « ىلبقلا هجولا

 . مويفلا ف ترشتتا « ةيمويفلا ب ؟

 ةنيدم لهأ اهب ملكت « ةيميمخألا - +

 . ةيديعصلل لاجملا تحسفأ مث ميمخا

 تاجهللا ىه عيرألا تاجهللا هذه

 : تاجهل ضعب اهنع عرفتو ةيسيئرلا

 فنم ةقطنم ف تداس « ةيفنملا - ١

 . ةيريحبلا لحم تلحو
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 ١ ةيطويسألا وأ ةيعرفلا ةيميمخالا -*
 دسقو طويسأو-اسنهبلا نيب اميف ترشتتا

 . ةيميمخالا نم تقتشا

 ةيريحبلا نم تقتشا « ةيرومشبلا ل ١
 تعاض اهنكلو طابقألا ءاملعلا اهركذ دقو

 اهب ملكت ةيطبق ةجهل تناك اهنآ حجريو
 فورحب تبتكو اتلدلا ىقرش ىف نانويلا

 . ةيداع ةينانوب

 ىرخأ ةجهل ةيمويفلا نم قتشاو -

 تاحاولاب تاوجبلا ف اهنم صن ىلع رثع
 . تاحاولاب ةصاخ تناك اهنأ حجريو ةجراخلا

 نم نوكنت ةيديعصلا ةحهللا تناكو اذه

 امك ضعب ىف اهضعب تجمدنا تاجهل ةدع

 ىلع انيدو . ةيريحبلا ىف اضيأ اذه ظحالن

 . ةدحاو ةملكل ةفلتخم غيص دوجو كلذ

 ةيرصملل ةبسنلاب ةيطبقلا ةئللا ىلع ظحاليو
 : ىتأي ام ةميدقلا

 نأ دعب ةينانوي ةيدجبأب تبتك اهنأ - ١

 . ةيقيطوميد اهمظعم فورحب بتكت تناك

 تاريبعتو تادرفم امهيلع تلخد - «

 . ىحيسملا رصعلا ف ةصاخبو ةينانوي

 تاملكلا ف فورحلا ضعب تلدبأ ب

 نأك « ر ن م ل ةلئاسلا فورحلا ةصاخبو

 « ناسل ىأ © سن » نم الدب « سل » لاقب

 لشم تاملكلا ضعب ىلع بلقلا لخد امك

 . ءامس ىأ 6« تب » نم الدب « ىيئا »

 ةتماصلا فورحلاب ةيطبقلا تبتك ل وه

 الا ميدقلا طخلا فرعي ملو ةكرحتملاو

 . ةتماصلا فورحلا

 رثعن مل تاملك ةيطبقلا انل تلمح - ه

 . ةميدقلا ةيرصملا ىف اهيلع

 ةيرصم تابلك ةيطبقلا تلمهأو - د

 . ةميدق

 : ةيطبقلا ةئللا راضتحا

 ةيطبقلا ةغللا ضهانت ةيبرعلا ةغللا تذخا

 ىعيبطو . ىداليملا عساتلا نرقلا نم ءادتنا

 ةباتكلا ىف ةيطبقلا لسحم ةيبرعلا لولح نأ
 دارفأ نيب بطاختلل ةغلك ةيبرعلا راشتتا هقبس

 « نيواودلا ةغل ةيبرعلا تحبصأ دقف « بعشلا

 ثلاثلا نرقلا ءاج دقو « ميلعتلا ةغل تراص مث .

 توهاللا ىف نوفلؤي طيقلا ءاملعلاو رشع

 ملعلا ةغل تناك اهنأ ىلع لدي امم ةيبرعلا ةغللاب

 « رصم ناكس بلغأ اهمهش ناكو . ةدئالا

 . ىرحبلا هجولا ناكس بلغأ اهب ملكتيو
 ىليقلا هجولا ىف بطاختلا ةغل ةيطيقلا تلظو

 . رثع عباسلا نرقلا ىتح

 رشع سماخلا نرقلا ىف ىزيرقملا لوقيو
 ىلع بلغألاو » هثوم ريد نع همالك دنع

 ىديمصلا ىلعبقلا ةقرعم ةريدألا هذه ىراصن

 ةسفللا اهدعبو « ةيطيقلا ةغللا لصأ وهو

 ديعصلا ىراصن ءاسنو . ةيريحبلا ةيطيقلا

 ةيطبقلاب الا نوملكتي نوداكي ال مهدالوأو

 نم نكلو » وريسام لوقو . « ةيديعصلا
 نوملكتت اوناك رصم ديعص ناكس نأ دكؤملا
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 ىلوآلا نينسلا ىتح ةيطبقلا ةقللاب نوبتكيو

 . ©« رثع سداسلا درقلا م

 رشع عساتلاو رشع نماشلا نينرقلا فو

 ةسفل تيقب اهنكلو « ةيطبقلاب مالكلا ىهتتا
 تاءارقو تاولصلا ىف مدختست ةسينكلا

 نم دارفألا ضعب اهفرعيو . ةسدقملا بتكلا

 قيرط نع ء ندملا وأ ةريدألا ف « طابقألا

 اذه . اهب مهمامتهاو تاولصلا هذهب مهلاصتا

 نيمتهملا نييقرشلاو نييبرغلا ءاملعلا ريغ اعبط
 . اهتساردب

 : رصم جراخ ةيطبقلا ةغللا رثأ

 « ةيموق ةغل ةطبقلا ةغللا نأ نم مغرلاب

 ضعب هذهف « ةيملاع اراثآ اهل ىرن انثأ الا
 ةيبوروألا تاغللا ىف ترشتتا ةيطبق ظافلأ
 غمصلا ىأ ىموكو « ( سيزاو ) ةحاولا لثم
 فو موج ةيسنرفلا ىو « اموج ةيلاطيالا ىف )

 سيببألاو « نسوسلاو « ( مج ةيزيلجنالا
 نورطنلا ىداو ةقطنم ىهو « تاهيشو

 تاغللا ىف كسانلا مسا اهنمو ) « ( طيقسا )

 ةبوط ةملك لعلو « سونبألاو « ( ةيبروألا

 فرعن ىتلا ظاملألا نم لثم ( رجآلا ) ىأ
 اهذخأآ دقف « جراخلا ىف اهراشتتا خيرات

 ةيطبقلا نع رصمل مهحتف دلع برعلا

 تلخدف سلدنألا ىلا مهعم اهولامحو

 اكيرمآ بونج نابسالا حتتف مث . ةينابسالا
 للصتا مث ( ىبودآ ) ةظفل كانه ترشتتاف

 ةييونجلا اكيرمأب نويلامشلا نويكبرمألا

 ةيزيلجنالا ةفللا فت ةملكلا تلخدف

 0 . ىتابسالا اهلكشب
 نسدتلا نا ايها ةلسلا نتا نو

 سودوتيم هاخأو فوسليفلاب ىمسملا سلريك
 نرقلا ىف ةيسورلا ةيدجبألا اعضو امدنع

 ةيطبقلا فورحلا ضعب الخدأ ىداليملا عساتلا

 ةيدحبألا ف ةيقيطومسدلا نع ةذوحلأملا

 . ةيسورلا

 : ةيبرعلا ىلع اهرثآو ةيطبقلا ةغللا

 تفتخا دق ةيطبقلا ةفللا نأ نم مغرلاب

 نأ نود لحي مل كلذ نأ الا ةيبرعلا مامأ

 نآوةيبرعلاةغللا ىلع ةيرصملا اهتيصخش ىفضت
 رم ىلا ةيررللا ةئللا ترج ةكيطب ايتن
 راطقألا ىف هنع فلتخي صاخ رهظمب رهظت

 ةيرصملا تاداعلا تلظ امك « ىرخألا ةيبرعلا

 نيف + تطيل انآللا حل نيج تدلل
 ءامسأ ةيبرعلا تلخد ىتلا ةيطبقلا تاملكلا

 «قيوق مأ « مي « بدرأ « ميسرب لثم تايمسمل

 « ةحك « ةلق « كعك « ىطوقب « سيلت « قلح

 « توبن « حاسست « روجام ؛ ةشبل « ةمقل

 « قاقر < ةراصب 6 فان « ونون ٠ سونئن

 «طنس « ةدنت « ةيبهذ « ةيروط « نامس « ةلس

 « مولح « ةبروش « ةطوش © بوش « ةنوش
 عاونآ نمو . حلب ؛ ةروبش « ةشوش « نامر

 «© سيبيللاو « ىئيلاو « ىرويلا : كبسلا

 لامفأ اهنمو . هيلشلاو 6 لاشلاو « ىارلاو

 «كلكل ؛ شوه « سوله « رفرف « أشأش لثم

 6«( نفد ) سمدو « تفتف « طن ©« تكن
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 تاريبعت كلذكو . شبشب « نش « لشلش

 قالقلو « ريغصلا لجفلل رورولا : لثم

 ىنعمب ساكلاو (.تقولا وأ ةعاسلا ) ةبجوو

 ىليلو « عمتجا ىنعمب ىواحلل توتو « ملألا

 ىف اهددرن انلز ام نحنو « حرفا ىنعمب

 ىناكو « ىهتنا ىنعمب حبو « 6 ىنيع اي ىليل )
 ف ماهفتسالا ةادأ لامعتسا اهنمو ... ىنام

 ةيموقلا رهاظم مهأ نم لعلو . ةلمجلا رخآ
 « ةيرصملا ندملا ءامسأ ىف هظحلن ام ةيرصملا

 ةميدقلا ةيرصملا ءامسألا ءافتخا نم مغرلابف

 ةئللا ةفايتسةذم ىهو لورق ةحسبل ذم

 ىلع ةينانوي ءامسأ ضف نم امغرو ةينانويلا
 « صوقل سيلوبوتولوبأ : لثم ةيرصملا ندملا
 سيلوبوتيلو « ةسنهبلل صوخن ريسكأو

 سيلوبومرهو«ميمخال سيلوبونابو « ميشوأل
 ' قاف سانهأل سيلوبويلكاريهو « نينومشألل
 ترهظ نأ ثبلت مل ندملا هذهل ةيرصملا ءامسألا

 ةظفاحمل كلذ ناكو « برعلا لوخد دعب ةين#
 . ةميدتلا ءامسألا هذه ىلع ةيطبقلا ةغللا

 لس نإ تس



 ثاايلارفلا
 ةيركشلا ةسملا

 ةفلفلاو ىلقعلا' جاتنإلا - ١

 : ةيحيسملا روهظ تقو ةيركفلا ةلاحلا

 ةجرد ىلا تلصو دق ةيردنكسالا تناك

 قحب ربتعت تحبصأ ىتح « ةيمهألا. نم ةميظع
 ىنيلهلا ملاعلا بلقو ملاعلل ةيفاقثلا ةمصاعلا

 اهيلا دي نمي رخزت اهتبتكم تناكو . ضبانلا
 نم ال « ةفرعملا بالطو ةفسالفلاو ءاملعلا نم

 تاسمهج لك نم امتاو بسحف نانويلا دالب
 .اهتفاقثو مهدالب مولع عهعم نوبلجي « ملاعلا

 سانجألا ىتش.نم سانأب ةنيدملا تمحدزاو
 ادهعم تناك اهنأكل ىتح « تافاقثلاو نابدألاو

 . ايفاقث

 مهتتايدب نوينطولا نويرصملا اهيف ناك -
 ىلاو « ةيرصملا مهتهلآو مهدباعمو ةفورعملا
 مهتافسلفو ةيملاعلا مهتغلب نانويلا شاع مهبناج
 نامورلاو « ةرصمتملو ةيقيرغالا مهتهلآو

 « مهتادابعو مهتفاقثو مهنيناوقو مهتمظنأب

 ىف اماه ارصنع نولثمب دوميلا كانه ناكو

 مهتتايد مهعمو صاخ ىح امهيف مهلو ةنيدملا
 مهديلاقتو هب ىحوملا مهباتكو ةيهلالا
 ةيقرش ىرخآ سانجأ كانه تناكو « ةثوروملا

 . اهتفاقثو اهتادابع اضيأ اهل ةنيدملا ىف

 ةنيدملا عراوش ىف كئلوآ لك ىقتلا دقو

 ةيلقعو ةينيد تاشقانم تماقو . اهقاوسآو

 ىلا انايحأ اهل ةسامحلا ىدوت تناك ةيماح

 ىف نوريثك ءاملع لباقت امك . تاعزانمو كراعم
 مهافق ىو انيح ةموصخ ىف اوشقانتو ةبتكملا

 ماكحلا نم نوذخأي اوناكو « رخآ انيح

 ةسردم تسسأت اذكهو « ةيلام تادعاسم

 ةيردتكسالا تذخأو ةروهشملا ةيردنكسالا

 . ىنانويلا ملاعلل ىبدآ زكرمك انيثأ ناكم

 جازتمالا نم نول ثدح هلك كلذ نمو

 تافسلفو راكفأ هنع تدلوت ىركفلا

 تالواحم تثدح لب . ةديدج يهاذمو

 تفرعةكرح ىف ةددعتملا نايدألا نيب قيفوتلل

 : 5رمعءانوس © قيفوتلا » مساب

 « ممألا نع نيلزعنم اوناك نيذلا دوهيلاو

 امئيب اهديلاقتب ةظفتحم مهنم ةعامج تيقب
 اولمعو « بوعشلا نم مهريغب نوقابلا طلتخا
 , ةيئاقلا تافسلفلاو مهتايد نيب بيرقتلا ىلع

 ىناثلا نرقلا ىف هنأ ىتح . نيتنثالا نيب اوجزمف
 اريس# سلوبوطسرأ بتك حيسمملا لبق

 امميلاعت نيب قيفوتلا هيف لواح ةاروتلا
 انش



 سروغاثيف لا لاق لي ء ةرصاعملا تافسلفلاو

 تاياتكب اورثآت وطسراو نوطالفاو طارقسو

 . مهتاباتك ىف اهيلع اودمتعاو ىبنلا ىسوم .
 ىردتكسالا ىدوهيلا فوسليفلا نوليفو

 وه لواح ىداليملا لوألا نرقلا ىف شاع ىذلا

 رثاتو « ىحولاو لقعلا نيب قيفوتلا اضيإ
 نييحيسملا ىلع هريثأت هل ناكو « ةينوطالفألاب

 برقتلل تالواحملا هذصمه لك نكلو
 «ةديدج اراكفأ ةيراضتملا راكفألا ىلا تفاضأ

 قحلا ىلا سانلاب لصت نأ عطتسن ملو

 لءاستي ارئاح ىرشبلا لقعلا لظ لب « دحاولا
 نيب عازنلا مدتحاو . ةقيقحلا دجوت نبأ

 « نايدأو نايدأ نيبو « تافسلفو تافسلف

 .ناميالاو لقعلا نيبو « نيدلاو ةفسلفلا نيبو

 : ةينثولا ةفسلفلاو ةيحيم سما نيب عارصلا

 ىف ةيحيسملا ترسهظ كلذ لك طسو
 قى ترشتاو م ٠0 ةنس ىلاوح ةيردنكسالا

 ىكل اهيلع ناكو . اهلك رصم ىف ةزيجو ةرتف

 « ماكحلا تاداهطضا مامأ دمصت نأ ىقبت

 تافسلفلاو نايدألا لك عم عراسصتت نأو
 . ةيدوهيلا وأ ةينثولا اهنم ءاوس بهاذملاو

 ىف ةبيجع ةقرافم تثدح اذكهو
 ةحلسأ نيقيرفلا نم لك ذختاف « ةيردنكسالا

 نويحيسملا سردق . اسمهب هبراحيل رخآلا

 نوينثولا سردو ةفسالفلا ىلع درلل ةفسلفلا

 اذكهو . نييحيسملا ةمجاهلل سدقملا باتكلا
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 ىتلا اهميلاعت ف ةيحيسملا نومجاهي امهريغو
 اهوتطخي نأ نيلواحم ليجانألا ىف اهوسرد

 ىرن ىرخأ ةيحان نمو . ايفسلفو ايخيرات

 «ثولاثلا» نع هباتك بتكي ريرضلا سوميديد
 ةفسالقفلا ءارآ نم ريثكب هيف ادهشتسم

 . نيينثولا ءارعشلاو ءاملعلاو

 ماكحلا ىدل نييحيسملا نوينثولا مهئاو

 مهتدابعو مهميلاعت ىف ةريسشك تاماهتاب
 ةئف روهظ ىلا عارصلا اذه ىدأو « مهتالخأو

 نم ركذن ةيحيسملا نع نوعفادي ءاملعلا نم
 ةسسردملا ةذئاسأ دحأ سروغانيثا مهنيب
 ىلا هعافد ينك دقف « ةيردتكسالاب ةيتوهاللا

 . م ١5 ةنس رصيق سويليروأ سقرم

 اوملر نأ ةيحيسملا ءادعأ لواح كلذك

 مهتريس لاطبأ اهل ليجانألا قسن ىلع ابتك
 اوطلخي ىتح حيسملا ديسلا ةريسس هبت
 نمض نمو . ةيفارخلا ريطاسألا كلتي ةيحيسملا

 اهنلأ ىتلا « سروغاثيف ةايح » ءالره بتك

 ةايح نع اريثك فلتخت ال ىهو سوبريفروب

 درو . سوتارتسوليف اهيتك ىتلا سونولوبأ

 ىلع نيدمتعم كلذ لك ىلع نويحيسملا
 ىف توهاللاو ةفسلفلاو مولملاو خيراتلا

 . مهدودر

 ىنعأ « نيدلاو ةفسلفلا نيب عارصلا اذه

 تازحعملاب ملسي ىذلا ناميالاو لقعلا نيب

 روهظ هجئاتن نم ناك « لقعلا قوف رومأو
 ةينوطالفألا ةفسلفو « ةيسونغلا ةفسسلف
 . ةكدحلا
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 : ةيسوئغلا ةفسلفلا

 ةيسونغلا : اهسرادمو اهخيراتو ةيسونغلا
 ةملكلا نم ذوخأم اهمساو 6 ةفرعملا » اهانعم

 زيم دقو «© © سسونج )» ةيئانويلا
 نع مسالا اذهب مهسمتا « نؤيسونغلا

 ةفرعملا ةميق مكر فق اولاغو « «نيئمؤملا »

 لتملا اوعضو مه . ناميالا ةميق نم طحلاو
 « نيدلا قوف ةفسلفلاو « ناميالا قوف
 « ىحولا ىلع ابيقر صلاخلا ركفلا اولعجو
 ركنيوو تادقتعملا ضعب هنم ضفري نأ عيطتسي

 .ةمعيطلل ةقراخلا ءايشألاو تازحعملا

 ةثالث نم نوكتي ناسنالا نأ اودقتعاو
 سانلا اومسقو . دسجو سمتو حور : رصانع
 :تاقبط ثالث ىلا مهيف دئكاسلا رصتعلا بسح

 نيذلا نويسونغلا مهو نييحورلا - 1
 ةداملا قوف لاع ىوتسم ىلا ةفرعملا مهتعفر

 . ىهلالا رصنعلا مهدوسيو سحلاو

 نوعضاخلاماوعلا هو نييئادسجلا - ب

 . سحلاو ةداملا ريثأتل '

 نيب نوطسوتم مهو نييناسفتلا س حج
 ةجرد ىلا ةفرعملا مهعفرت نأ نكمي « نينثالا

 مهب ردحنت نأ نكميو « نييحورلا نييسونغلا
 . نيينادسجلا ةحرد ىلا ةداملا

 مهسآ اويسح مهنأ ىرن اذكهو

 نم اوطحو « هللا نم ةبيرق ةيلقع ةيطارقتسرأ
 كلسف . ارش اهوربتعاو ادح ةداملا ةميق
 ةداملا نع ومسلا لواحت ةيفوصت ةقيرط مهضعب

 ةراعدلا ىلا مهضعب ردحتا امك « نحلاو

 : هيف كامهنالاب سحلا ىلع راصتتالا نيمعاز

 لوألا عونلا نم رصم ىف نويسونغلا ناكو

 . كسانلا

 اوناك نييسونغلا نأ ذم ىنعم سيل

 نويحيسم مهنم ناك امناو « نيينثو مهعيمج

 ىتلا مهتعزن ىلا اورظن ءالؤئه نكلو . اضيأ
 نييحور اصاخشأ مهسفنأ اوربتعاو اهوراتخا

 نييناسسفت نييحيسملا ىقاب اوربتعا نيح ىلع
 ناميالا نم ضوهنلا ىلع نيرداق ريغ طقف
 ىقاب اوربتعاو « ةيقيقحلا ةفرعملا ىلا ىمعألا

 -ةيرظن نأ اوأرو . نيينادسج وأ نييداع سانلا
 ناسنالا صيلخت اهنده ةيحيسملا ىف ءادفلا

 وه ناك اذه نا اولاقو « دسجلاو ةداملا نم
 ةيسونغلا نأل نكلو . ىئادفلا حيسملا لمع
 ناميالا فلاخت ةريثك دئاقع ىلع تلمتشا دق

 « اهفوفص نم ةسينكلا ايدل دق ضخما
 تربتعاو « دئاقعلا كلتب وتمّ نم تدعبأو

 . اهتبراحو ةقطره عضولا كلذي ةيسونغلا

 ىلا ةيسونغلا نوعجري ةفسلفلا وخرؤومو
 نأ نوريو « حيسملا ديسلا ذيمالت مايآ

 لوسرلا سرطي همرح ىذلا رحاسلا نوميس
 نا ىلع . لوألا اهيسسرثم دحأ ناك
 نرقلا ذنم الا اهتوق ىف رهظن مل ةيسونغلا

 ١ . رصم ىف ترشتنا نيح ىناثلا

 ىف ةيسونغلل ةريثك سرادم تنوكت دقو
 ةمور فو ىرغصلا ايسآو رصمو ايروس
 ترشتتاو « ةنجاطرقو لاغلا دالب فو اضيأ
 ىتلا دالبلا ىف صخألا ىلع سرادملا هذه

 لا مب سس



 بيرق لاسصتا ىلع ةيحيسملا اهيف تناك

 زيمت عورف اهنم تعرفتو . ةينثولاو ةيدوهيلاب
 نييوالوقينلا لسشم صاخ عباطب اهنم لك
 عضو ىوقأ نكلو . نييناملاو نيينوكراملاو

 اهفوسليف دي ىلع ناك ةيسونغلا هيف ترهل
 لوقي ىذلا ىردنكسالا سونيتنلاف ريبكلا
 ةسردم ريكأ سسأ » هنا « "فاش » هنع

 اذهلو « ةصاخ ةفسلف هل تناكو « ةيسونغلل

 هيف ترشتتا عضو نسحأ هتقيرط لثمت

 . « ةيسونفلا
 عتمآو قمعأ سسوؤمم وه : سونيتنلاف

 ناك.اجاورو اريثأت اهرثكأو ةيسونغلا ةمظنألا

 سرد ةفاقثلا ىردنكساو ةيسنجلا ىئرصم

 هل ىرعاش ديدج عباط ىف اهرشنو ةيسونغلا

 ىف ةرتف ىفق نأ دمبو . ىنف لاسمج

 ليوق تلح ةسمؤز نا نعال ةيرالكتسالا
 «ةيسونغ ةسردم كانه سسأو . ريبك باحرتب

 نم ذاكو « هيعبات نم ديبك ددع هلوح عمتجاو

 . ةمور ف اومثلع نيذلا نييسونغلا لئاوأ

 رثكأ وأ ةنس ةرشع عبس ىلاوح اهب ىفقو

 مث . نيخروملا ضعب ىآر ىلع ؛ كلذ نم

 ةسردم سسأ ثيح صربق ىلا بهذو اهكرن

 ىتح اريبك اجاور تقال ةيسونغلل ىرخل

 ىضقي داك » هنا سونافيا سيدقلا هنع لاق

 تام ىتح كانه رمتساو « كانه ناميالا ىلع

 نوريثك ذيمالت هل ناكو . م 1١ ةنس ىلاوح

 نمو « قرثشلا دالب ىف وأ ايلاطيا ىف ءاوس
 نويلكارهو سويملطيو ناصيدرب مهرهشأ

 روص ق هميلاعت اورشن دقو © سنتودوشو

 رايك نم ريثك هميلاعت مجاه دقو . ةعونتم

 سونايلترت مهنم « ملاعلا ىف ةيحيسملا لاجر

 دالبف سوانيرياو « ايقيرفا ف سونيطسغوأو

 . مهريغو صربق ىف سونافيباو « لاغلا
 ةقيثو ىلع نوثحابلا رثع : ةيطبقلا قئاثولا

 ىعدت ةيسونغلا ةفسلقلا نع ةماه ةيطبق

 تقو ىلا اهخيرات عجري 6« نامبالا ةمكح د

 نرقلا رخاوأ ىف سونيتتلاف ةفسلف راهدزا

 لجستو . ثلاثلا لئاوأ وأ ىدالمملا ىناثلا

 .سوتيتنلاف ماظنل ةماعلا دئاقعلا ةقيثولا هذه

 حيسملا ديسلا نيب ةيلايخ ةلباقم اهعوضومو

 تاعوضوملا نم ريثك نع اهيف مهثدح هذيمالتو

 . رثؤم ىرعاش اهبولسأو « ةيتوهاللا
 ىلع ىدامح عجن ىف 1455 ةنس رثع امك

 ىلع ةيطبقلاب ةبوتكم ةحفص فلأ ىلاوح

 ىهو . ةيسونغلا ف ةلاسر ا اهي ىدربلا

 رصمب ىطبقلا فحتملا ىف ْنآلا ةظوفحم

 اديدش امامتها ءاملعلا ىدبأ دقو . ةمسدقلا

 هذه ىلع اءوض ىقلت نأ نوعقوتي مهنأل اهب

 70. ةفسلفلا

 مضنا دق ناك اذا : سكذوثرألا نويسونغلا

 وأ دوهيلاو نينثولا نم ريثك ةيسونغلا ىلا

 ةسينكلا مهتدرط نيذلا نييحيسملا نم
 اضيأ اهيلا مضنا دق هناك « ةقطاره مهتر بتعاو

 ىملعم رابك نم نييحيسملا نم ةعامج

 تادقتعمب اونمويي مل ءالؤنه نكلو . ةسينكلا
 ناك ابناو « ةيحيسملا اهتبراح ىتلا ةيسونغلا

 مسا اخى ل



 .ميلسلا اهاتممب ةيسوتغلا ف صاخلا مهيأر مهل
 سأر ىلعو . نيدلا عم ضراعتي ال ىذلا
 ىردنكبسالا سفنميللا سدقلا ءالؤه

 ةسردملا ةرادا اولوت نم ريهاشم دحأ

 اباتك عسضو دقو . ةيردنكسالاب ةيتوهاللا

 « تاعونتملا » هامسو بنك ةينامث ىلا امسقم

 نا لاقو . ةينثولا ةيسونغلا هيف ضراعو

 ىلع ىنبت نأ بجي ةيقيقحلا ةيسونغلا
 ىمه ىتلا ايلعلا ةقرعملاو ناميالا نم سسأ
 امك ةفسلفلا عجاهي ملو . ةيهلالا ةمكحلا

 اهوربتعا نيذلا نييحيسملا نم هريغ اهمجاه

 نا نلعأ هنا لب « ةيحيسملا ىلع ةرسطخ
 ىطعأ هللا نأو « « توهالل ةمداخ ةفسلفلا »

 عهدعتل ممألا نم مهريغو نانويلل ةفسلفلا

 ةبسنلاب ةعيرشلا تناك امك ىحيسملا ناميالل
 ءايبنأ » ةفسالفلا ريتعل اذكهو . دوهيلل

 ةسسارد ىلا نييحيسملا اعدو . « ةينثولا

 نأ ىأرو . قئاقح نم اهيف ام ذخأو ةفسلفلا

 ةفاكب دوزتي نأ بجي ىقيقحلا ىمونغلا

 هتبثتو ناميالا ىلع هدعاستل فراعملا عاونأ

 ءامكحلا نييحيسملا عيمج نأ ريتعاو . هيف

 نويسونغلا مه قحلا مهفأ ىف نيقمعتملا

 . سكذوثرألا نويسونغلا وأ نويقيقحلا

 عيلعتلا سسأ مهأ نم ادبملا اذه راصو
 راسو « ةيردتكسالاب ةيتوهاللا ةسردملا ىف

 سوناجيروأ : لاثمأ نم اهيريدم ريهاشم هيلع
 نيب هورشنو « امهريغو ريرضلا سوميديدو
 . مهذيمالت نم ىصحت ال ىتلا عومجلا

 سكع ىلع -- ءالؤه عيمج نكلو
 اوعضو دق - نيرخآلا ةيسونفلا ةفسالف

 «لقعلا قوف ىحولاو « ةنسلفلا قوف توهاللا
 . نينثالا ضقانت مدحب اودانو

 : ةثيدحلا ةينوطالفألا

 ةيردنكسالا ىف تدلو ةديدج ةفسلف ىهو

 تمدق دقو . ©« صاقس سوينومأ ) دب ىلع

 رشابملا لاصتالا ناكما ةركف ةيرشبلل

 ىتح اميظع اراشتتا ترشنتاو « توهاللاب

 روطاريمالا لقع نم لوقعلا عيمج ىلا تلصو
 ةعرس ترشتئاو . دبعلا لقتع ىلا

 « اهومهفت نأ اوعاطتسا نيذلا ةماعلا طسو

 اهتساردب متهاف نيفقثلا رايك نيب كلذكو

 سيدقلا لسشم ءامظع ةفسالف اهب بجعأو

 ىلع قيمعلا اهريثأت اهل ناكو . سونيطسغوأ

 . ةيحيسملا ةداق نم ريثك

 نييحيسم نيوبأ نم دلو : صاقس سوينومأ
 . ةريقف ةرسأ نم ناكو « ةيردتكسالا ىف

 انآ لمأتلاو ةساردلا نم ةرتف دعب هنكلو

 امهيف رشن ةيردنكسمالا ىف ةيفسلف ةسردم

 ةيدقت ةسارد نم اهذخأ ىتلا هميلاعت

 نيب قفوي نأ اهيف لواح وطسرأو نوطالفأل
 نأ انكمم سيلو . نيفوسليفلا نيذه ءارآ

 تلمتشا ىتلا ةيحيسملا تاريثأتلا رادقم ددحن

 ةفسلفلا نا لوقت اننكلو صاقس ةفسلف اهيلع

 نع ةيلك فلتخي اهاجتا هيدي ىلع تذخأ
 ةشدحلا ةينوطالفألا نأل . هيقباس تاهاجتا
 - اماظن اضيأ تناك امناو ةفسلف درجم نكت مل
 تلوح ) اهنا ضعبلا لوقب امك وأ « اينيد

 ا ان



 انل فلخي نأ نود م ؟» ةنس ىلاوح صاقس

 نم هتفسلف مهفت نأ انعطتسا امناو . ابتك

 ( نيطولفا ) سونيتولب هذيملت تاباتك
 . نيطولفا ةفيلخ نمويريفروبو

 م 54 ةنس طويسأ ف نيطولفا دلو

 ىدحلا ةدمل ةيردنكسالا ةفسلفلا سردو

 « مهتتايد سرديل سرسملا دالب ىلا بهذ
 آاضشنآ ثيح همور ىف م ؟60 ةنس رقتساو

 رارغ ىلع ةيش ثدحلا ةنوطالفألل ةسردم

 كانه اهسسأ ىتلا ةيسونغلا ةسردملا

 ىف نسردب رمتساو . ىردنتكسالا سونيتنلاف

 . م 80/١ ةنس هتافو ىتح همور

 سوينوما قون دقو . «توهال ىلا ةينيليهلا

 عضو ىذلا سويريفروب هذيملت هفلخو
 نأ ريغ“ هميلاعت اهيف حرش افلم ه4

 اهمجاهو ةيحيسملا ىلع جرخ سوبريفروب

 ةريبك ةيفسلف ةيلقع اذ ناكو . ةفينع ةمجاهم
 اباتك رششع ةسمخ + عضو دقو . ةعساو ةرهشو

 . اهميلاعت نم اريثك اهيف مجاه ةيحيسملا دض

 ىلع ىحيسملا ركفلا ةداق راصتتا نأ كش الو

 ىلع اليلد ناك ريطخلا فوسليفلا اذه لاثمآ .

 ى قراخ غوبن نم ةداقلا ءالؤئه هيلا لصوام
 . ملعلاو ةفسلفلا

 دعت مل م 71 ةنس ناليم موسرم دعبو
 نكلو « ةيمسرلا ةلودلا ةنايد ىه ةينثولا

 قاقثلا اهذوفن كلذ مغرب تظفتحا ةينثولا

 تحبصأ ىتلا ةشدحلا ةينوطالفألا ىف الثمم
 نيرادعم ف تريعتاو رسنلا ةفسحلت
 ,. ةينامورلا ةيروطاربمالا

 قى ةسردم سوبيريفروب ذيمالت أشنأف

 بالط نم ديثك كانه ىلا بهذو « ايروس
 ةينوطالفألا مهبديأ ىلع نو سردي ملعلا |

 ىرغصلا ايسآ سرادم ىلا اهولمحيل ةثيدحلا

 رمتساو . امهتاذ ةيردنكسالا ىلاو نانويلاو

 بتك تناك ىتح معبارلا ثرقلا ةياهن ىلا كلذ

 نم رثكأ نيفغتقثملا ىديأ ىف لوادنت نيطولفا
 نع اضيأ لاقي اذه لثمو « نوطالفأ تارواحم

 . سودريفروب تافلؤم

 ىقاقثلا اهرثأو ةيوهاللا ةيردنكسالا ةسردم - ؟

 : ةسردملا هله ءاشنا ىلا ةجاحلا

 دادزاو اعيرس اراشنتا ةيحيسملا ترشتتا

 نأ ىرورضلا نم ناكو « اهيلا نيمضنملا ددع

 ةيجهلم طنا قلع سلا عدلا مقوي
 ةيحيسملا ىلا نيلوحتملا ءالرثه ءاطعال « ةمظنم
 «ةسيئكلا ىلا مامضنالاو ةيدوممملل مهلهؤي م

 ءىدايمب مهسفتأ نينمؤم لا فيقثتل كلذكو

 امب مهنم نييغارلا ديوزتو هميلاعتو مهنبد

 ىف قمعتلاو ايلعلا تاساردلا نم هنوديزي
 تسسأت اذكهو . توهاللاو ةفسلفلا مهف

 . ىحيسملا ميلعتلل ةيردنكسالا ةسردم

 طقف ةيباجيالا بابسألا هذه نكت ملو

 ا مصر سل



 ببس كانه ناك امنا « اهئاشنال ةيعادلا ىه

 ملاعلا نأ كلذ . ةروطخ اهنع لقي ال رخآ

 لواحي داصرملاب ةيحيسملل فق ناك ىنثولا
 ةيلقعلاو ةيملعلا قرطلا ةفاكبو هاوق لكب
 .ةديدجلا ةنأيدلا هذه ىلع ىغتي نأ ةيدقنلاو

 ةيركف تامجه ةسينكلا تهجاو اذكهو

 ةسايسلا لاجرو ةينثولا ةفسالف نم ةديدش

 ايلع ةسردم دجوت نأ دب ال ناكو . اهيف

 مدقتو « ركفلل ةداقهب ةسينكلا دوزت

 نم مهنكمت ىتلا :ةيفاكلا ةفرعملا نييحيسملل

 ىف كلذ ناك ءاوسس. مهموصخ ىلع درلا

 ضرغ ناكو . ةيعامج وأ ةيدرف تالداجم
 درلا وه ةيتوهاللا ةسردملا هذه نم ةيحيسملا
 ةيامحو « مهعابتأو نيينثولا ةفسالفلا ىلع

 « كوكش نم مهيف هنوريثي امم نينمؤملا

 مهقيرعتو ةيحيسملاب اعيمج كنئلوأ ريشيتو
 . قحلا قيرط

 تاجايتحالا كلت لك تزكرتءاذكهو

 كلت روطتبو . ةيتوهاللا ةسردملا ىف ةيركفلا

 لدعت ةسردملا تناك اهدايدزاو تاجايتحالا

 ىفتل ةديدج "داوم اهيلا فيضتو اهجهانم ىف
 ةسردملا ومن ناك اذكهو . رصعلا ةجاحب
 « اهتهجاو ىتلا تاجايتحالا ةعيبطل ةجيتن

 ديوزتل ةدعم تحبصأ ىتح اهب تروطن ىتلاو
 ةيوندلا فراململا عاونأ لكب بالطلا

 : 7 يةسنلاو

 : اهترهشو ةسردللا خيرات

 سويباسوب هعجري ةسردملا هذه خيراتو

 سيدقلا نمز ىلا موريج سيدقلاو ىرضيقلا

 . اهسسأ ىذلا وه هنا لوقيو لوسرلا صقرم
 « ىداليملا لوألا نرقلا نم ريخألا فصنلا ىف

 دعب اميف راص ىذلا سطيت ىلا اهتراداب دهعو
 ترهظ اهترهش نأ ىلع . ةيردنكسالل افقسأ

 نرقلا لئاوأو ىناثلا نرقلا ذنم حوضوب
 ةفسالفلا امهريدم ىديأ ىلع كلاثلا

 سضنميلكاو سونيتتب لسشم نيروهسنملا
 فقوت مث . سويسنويدو سوناجيروأو

 رخاوأ ىف ءىثلا ضعب لطعت وأ اليلق اهطاشن

 اهتذتاسأ داهطضالا تتش ذا « ثلاثلا نرقلا

 نرقلا ىف تعجر نأ تيل ام اهنأ الا « اهبالطو
 اهريدم دي ىلع اهد جم فلاس ىلا عبارلا

 ىلا ترمتساو . ريرضلا سوميديد ميظعلا
 ةدايقلا مامز تملس مث « سماخلا نرقلا لئاوأ

 . ةريدألا ىف ةنبهرلل ةيركفلا
 ةيردنكسالا ةسردم نكت مل عقاولا ف

 ملاسعلا فى ةديحولا ةيتوهاللا ةسردملا ىه

 ةيحيسم سرادم كانه تناك امناو « ىحيسملا

 اهتم ةدحاو عطتسن مل نكلو . ىرخأ دالب ىف
 ةسردم ةرطيس للثم ىلا لوصولا

 ةسردم تناكف ء اهقوفتو ةيردنكسالا

 دادتما ثيح نم ةسردم مهأ ةيردنكسالا

 اهيلا نويحيسملا ىتأي « ةيحيسملا ىف اهذوفت
 نيذلا اهتذتاسأ ىلع ةساردلل راطقألا ىتش نم

 ىلع جرختو « ةرهشلا نم ةريبك ةجرد اوغلب
 نم ريثكل ءامظع ةكراطبو ةفقاسأ مهيدبأ

 ةسردملا ريدم ناكو . ةماهلا ةيحيسملا نادلبلا

 . ةيردنكسالا ىف كريرطبلا دعب ىناثلا ربتعي

 اد فرب



 نيب نم ةيردنكسالا ةكراطب ريتخا ام اريثكو

 ىطعأ دقو . ةيتوهاللا ةسردملا هذه ىريدم

 ةماعزلا زكرم ةيردنكب ِسسالا ةكراطبل اذه
 ذا « هلك ىحيسمملا ملاعلا ىف ةيملعلاو ةيركفلا

 نيروهشملا ملاعلا ةفقاسأ نم ريثك ناك

 ىديأ ىلع وأ مهيديأ ىلع اوجرخت مهل ذيمالت

 اولظو « ةيردتكسالا ةسردم ىف مهذيمالت

 مهتذتاسأب ةلص ىلع « ةفقاسأ مهتماسر دعب

 . مهلكاشم ىف مهنوريشتس نيبردنكسالا

 ىضاق»ب قلب ةيردنكسالا كريرطي بقل كلذلو

 ىف ذوربتعي اوناكو . « ملاعلا ىف ةيحيسملا

 ميلعتلل ارهصمو ةجح ةينوكسملا عماجملا
 : 5 حيحصلا

 اهتذدتاسا رهام

 ةثالث داليملل ىناثلا نرقلا انيلا مدق

 « نيينثو ةفسالف اوناك ةسردملل نيريدم
 اوسرد مث ةينانويلا ةفبلفلا ىف اوقمعت

 مهنأ ريغ « اهودنفيل وأ اهومهفتيل ةيحيسملا

 «اهنع اوعقادو اهب اونمآ نأ اوثل ام

 ةسردمل نيريدم اوراسيص ىتح اوروطتو

 ساروغانيثأ مهو « ةيتوهاللا ةيردتكسالا

 ء( ماما بو صحو( مايحادنس)
 لظدقو .(م ١و٠ ةنسس ) سضنميلكاو

 ريدم وهو ةفسالفلا ىز ئدتري ساروغانيثأ

 1 . ةيحيبسملا ةسردملل

 احاجن حجن ىذلا سونيتنب .هذيملت هفلخو
 ملعلا ف نوبغارلا ادبف« ةسردملا ةرادا ىف اريبك

 ناكو . ملاعلا ءاحنأ ةفاك نم اهنودصقي نيدلاو

 هب اوبجعأف دنهلا نم راجت هيلا اوعمتسا نمم
 ملو ةميظع ةسامحب ةيحيسملا اوقنتعاو ادج

 ىلع ةينيدلا مهتريغ مهتكرح لب كلذب اوفتكي

 مهعوجر دعب - اولسري نأ مهيتطاوم صالخ
 ىردتكسالا ابابلا ىلا ادفو - مهدالب ىلا

 لاسراب حمسي نأ هنم نوسمتلي سويرتميد

 ةيحيسملاب اهريشبتل مهدالب ىلا سونيتنب سيدقلا
 كرتف م 15٠ ةنس كانه ىلا ةثعب ىف هدفوأف

 ى ٍبهذو سضنميلكا هذيملت ىدب, ىف ةسردملا
 نم هعوجر ىفو . كانه ىلا ةقفوملا هتلحر

 ةشبحلا ىلع ةيريشبت ةرايز ىف جرع دنهلا
 : برعلا دالبو

 ةمجرت مدقأ ميدقت ىف لضفلا هيلا عجريو

 هذيملت ةدعاسمب اهمجرت سدقملا باتكلل ةيطبق
 ةسردملا ةرادا ىف هنواع ىذلا سضنميلكا

 . اهيف هفلخو

 عضاو وهو : ىردنكسالا سضنميلكا

 اهيلع تراس ىتلا ةئرجلا ةيميلعتلا ةسايسلا

 ةفاك ىف ةيحيسملا ةيردنكبسالا ةسردم

 ةيحيسسمملا ىلا هلوحت لبق ثاكو . اهروصع

 لاج مث نانويلا ةفسلف سرد « اينثو افوسليف

 نيطسلفو ايلاطياو نانويلا دالب ىف ملعلا بلطي
 دجب مل هنأ ريغ « ىندألا قرشلا دالبو رصمو
 هملعم لثموهو. سونيتتب هذاتسأ نم اريخ املعم

 رهظتو . ةيسنكلاو ةينيدلا مولعلا ةفاك قف غبن

 ديدجلا عباطلا قو هتافلؤم ىف ةعساولا هفراعم

 ةيردتكسالا ةسردم هيدي ىلع هتذختا ىذلا-

 امك « نيدلاو ةفسلفلا نيب ةقالعلا هيف ددحو

 دا فك هس



 . ةقرعملا عاونا عيمجل هذيمالت ماما بابلا حتف

 ةينيدلا اهتيمهأ اهل ةريثك ابتك عضو دقو

 باتك ةيفسلفلا هبتك رهشأ نمو . ةيلقعلاو

 ةيسونغلا هب ضراعيل هملأ 6 تاعونتملا »
 نأ ىغبني ىتلا سسألا هيف عضوو « ةفرحنملا

 فوسليفلا وأ ىقيقحلا ىسونغلا اهيلع ريسي
 روطاربمالا داهطضا راث املو . ىحيسملا

 ةنس ةيردنكسالا رحه سريواس سوميتبس

 ميظعلا هذيملت ىدي ىف ةسردملا اكرات ما

 . املعو ةرهش هقاف ىذلا سوناحبروأ ةمالعلا

 ةيلقع رهشأ وهف . سوناجيروأ لثم اغبان

 افوسليف ةيحيسملا فرعت مل :سوناجيروأ
 هلك ىحيسملا ملاسعلا ىفو رصم ىف ةيحيسم
 ةدايق ىف راس دقو . ةعباتتملا هروصع لاوط

 هذاتسأ ةسايس ىلع ةيردنكسالا ةسردم

 . سضنميلكا

 ءاكذ هل ناكو م امله ةنس ىلاوح دلو

 راكذتسالا ىلع ةبيجحع ةردقو ةداعلل قراخ

 ىف عاطتساو . عالطالاو سردلا ىلع ربصو

 نم امخض اردق بعوتسي نأ ةركبم نس

 ةسدنهلاو قطنملاو ةفسلفلاب ملآف تامولعملا

 عمجو « ةغالبلاو ىقيسوملاو تايضايرلاو
 « ةينثولاو ةيحيسملا نيتسردملا تامولعم نيب

 ىردنكسالا سضتميلكا سيدقلا ىلع سردف ٠
 سسوؤم صاقسلا سوينومأ ىلع سرد امك
 ىفاوهو ٠١ ةنس فو . ةثدحلا ةينوطالفألا

 ىلا هدلاو قيس هرمع نم ةرشع ةعبياسللا

 هراثأ ىذلا دامهطضالا مايأ.ىف داهشتسالا-

 هقدلاو تعزج اينيبف . ليرواس يوفقج

 هل لوقيو همجش هدلاو ىلا وه لسرأ

 . © انييسب فعضت الو عجارتت ال

 سيدقلا رطضا داهطضالا طغض تحتو

 دهعف ةيردنكسالا كرت ىلا سضنميلكا

 ةسردملا ةراداب سوبرتميد كريرلطبلا

 ةنماثلا ىف دعب وهو سوناجيروأ ىلا ةينوهاللا
 اذه هيلا لضو امب افارتعا اذه ناكو . ةرثع

 محن دقو . ةذف ةيرقبع نم غبانلا باشلا

 لب سيردتلا ىف هلمع ىف ادج اريبك احاجن
 . ةيحيسملا تاساردلا هتفرع ذاتسأ مظعأ راص

 ةفاك نم ملعلا ٍبالط هيلع دفاوتو

 ةكراطيو ةفقاسأ هيدن ىلع جرختو « راطقألا

 ةفسالف هيلع سرد امك بوعشلل ةداقو
 ' نيريثك بذجي نأ عاطتساو ةقطارهو نوينثو

 ةليضفلا ىف ةودق ناكو . ناميالا ىلا مهنم

 ىف محللا الو .رمخلا قذي مل هنا ىتح كسنلاو

 لاقو . دحاو بوث ريغ هل نكي ملو « هتايح

 لامعألا ف الاثم ناك هنا » سويباسوي هنع

 اذكه « ملكت امك : ىقيقحلا فوسليفلل

 . « ملكتي اذكه « هلامعأ ىه امكو « هلامعأ

 « داهطضالا فنع عم ميلعتلا نع نني ملو

 ابعص ميلعتلا لعجي ال داهطضالا اذه ناكو

 نكي ملو . اضيآ ارطخ هلعجي ناك لب بسحف
 نونطش ذيمالتلا ناكف صاخ ءانب ةسردملل

 ىقلتل هيلا نونأي وأ سوناجيروآ نكسم لوح
 سون اجيروأ ىلع داهطضالا دتشا دقو . ملعلا

 ناكم ىأ اهلك ةنيدملا ف دجوي مل هنأ ةجردل

 00 ال



 درطي ناكو رخآ ىلا لزنم نم لقتتا امناو هل
 ةريفؤلا دادعألل ةحبتت هيف ملعي ناكسم لك نم

 . هيدي ىلع نموت تناك ىتلا

 هذيمالت ,وزي داهطضالا ءانثآ ىف ناكو

 ةمكاحملا ثيح ىلا مهبحطصيو نجسلا ىف
 نأ ىلابي ال ؛ داهشتسالا ناكم ىلا مهعبتنو

 +« مدالعب رطيو ع جت مهم توك
 لب ؛ حورلا اويلسي نأ ىلا مهعجشيو مهلبشب

 . داهشتسالا ىلع ضحلا ىف اياتك عضو هنا

 جاتا مخضأ وهف ىملعلا هجانتا نع امأ

 «فلؤم فالآ ةتس بتك هنا ليق ىتح فلؤمل

 . فلألا ىلاوح هةتافلؤم لعحي ريدقت لقأو

 دقو « خاسنلا نم ريبك ددع ىلع ىلسي ناكو

 ىتح ىلمي وأ ارقي ناك هنا موريج هنع لاق

 اهب ماق ىتلا لامعألا رهشأ نمو . لكأي وهو
 ةميدقلا هتامحرتو سدقملا باتكلا خسن عمج

 ىلا جاتحا ام حيحصتو اهتعجارمو اهتلياقمو

 رابجلا دوهجملا اذه ىف رمتسا دقو . حيحصت

 تاذ ىأ « البسكملا » عضوف « اماع 8

 تامجرت تس نين نراق هنأل ةتسلا ةدمعألا

 . ةريثكلا هرافسأ ىف اهعمج سدقملا باتكلل

 درلا » باتك و « ءىدابملا » باتك عضو امك

 باتكلل ةديدع تاريسفتو ©« سوسلك ىلع

 فقسأ ردئنسكلا هفصو ىتح سدفقلملا

 ىرسفم ريمأو ةفقاسألا ذاتسأ » هنأب ميلشروأ

 ءانثأ تونهكلا ةبنر ىلا هاقرو 6« باتكلا

 . ءرافسأ دحأ ىف نيطسلفب هرورم

 ةراضطلاإ5 - م

 كريرطبلا لمعلا اذه نم ءاتسا دقو

 هييق مرح اعبجم عمسجو سوبرتميد

 سسأو ةيردنك سالا كرتف « سوناجيروأ
 ةسردم جهن ىلع نيطسلف ةيراسيق ىف ةسردم

 ملعلا بالط هيلع محدزاو « ةيردنكسالا

 لازي ام سوناجيروأ مرح عوضومو . كانه

 نييتوهاللا نيب لدج راثم اذه انموي ىتح

 نأ ىلع . هيف قحلا ىدمو هبابسأ لوح

 ىسرك ىف سويرتسد افلخ نيذللا نيكريرطبلا |

 . مرحلا كلذ نم هافعأ امهلوأ نأ لاهو

 ىلع سوتاجيروأ طاسشن رصتتقي ملو

 رفاسف « ريشبتلا ىلا دتما لب فيلأتلاو ميلعتلا

 ىلع ءاضقلل برعلا دالب ىلاو همور ىلا

 انيثأ ىلا نيترم رفاس امك امهيف عدبلا ضعب
 . « ٌكانراه » ركذ امك

 ' ةيروطاربمالا شرع سويسيد ىلوت املو
 .نييحيسملا ىلع اديدشاداهطضا راثأ ةينامورلا

 لب داهطضالا اذه نم سوناحبروآ جنش ملو

 اباذع بذعو نجسو م 565٠ ةنس هيلع ضبق

 ىلع بعصي » سويباسوي لوقيو . اميلأ
 سوناجيروأ هاساق ام فصو رهأملا بتاكلا

 تاياذعلا نم حايتراو ريص ىف هلمثحا امو

 . « داهطضالا اذه ءانمأ ةيساقلا مالالاو ةرملا

 تروهدت نأ دعب هليسس ىلخأف نلبي مل هنكلو

 شعب ملو . توملا ىلع فرشي داكو هتحص

 نم لقنتتا ىتح اثالث وأ نيتنس ىوس كلذ دعب

 . ىحمت ال ةرهش هيف كرت نأ دعب ملاعلا اذه
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 ريرضلا سوميديد

 ق دلو دقق ريرشلا سوميديد امأ

 فقو ىتلا ةنسلا ىف م س١ ةنس ةيردنكسالا

 ىلاوح فو . ةسينكلل ةينثولا داهطضا اهيف

 ى هباصأ ضرمل هرصب دقف هرمع نم ةعبارلا

 ىتح اقيقد ابيردق هتركاذ بردي أدبف . هينيع

 . هعمس ام لك ظفح ىلع هدعاست تحبصأ

 فورحلا رفحب ةءارقلا هسفت ملعي أدب ربك املو

 دهش امك هعباصأب اهسسحتي ةيبشخ عطق ىلع
 عاطتسا اذكهو . كلذب نيمزوس خرؤملا

 ليارب ةقيرط قبسي نأ ريرضلا سوميديد

 مولع ناقتا نم نكمتو . انرق رشع ةسخب
 كلفلاو ةغالبلاو رعشلاب ملأف « ةريثك

 ىلع ةفسلفلا تايرظنو باسحلاو ةسدنهلاو

 ةيتوهاللا مولعلا ف عرب امك . اهعونت

 نأ قحتسا ىتح سدقملا تاتكلا ةساردو

 ةسردملل اسردم سويسانثأ سيدقلا هنيعب

 . ةيردنكسالاب ةيتوهاللا

 ةكرسحلا تاك تقولا كلذ ىو

 ميلعتلا ناكو « اهدنتأ ىلع ةيسوبرألا

 نييندملا ماكحلا لخدت ببسي يعاتملاب افوفحم

 ةفقاسألا ضرع امم ميلسلا ناميالا دض ءارآب

 سومديدنكلو . داهطضالاو ىفنلل نيملعملاو

 هكريرطبل نامورلا ةرطابأ تاداهطضا هنثت مل

 تارم سمخ هيسرك نع ىفن ىذلا سويسانثا
 ليبس ىف هتوق لكب هعم دهاحب فقو لب

 اهرصاني ىتلا ةيسويرألا دض ناسيالا
 ى ةلثمملا ةينثولا اياقب براح امك « ةرطابألا
 . تافسلفلا رئاسو ةثيدحلا ةينوطالفألا

 نييسويزألا دض هلاضت' ف انهم ناك دقو

 نأ ىف ازكرم هدمج لك ناك ذا « نيينثولاو

 . مهمزهي نأ ال قحلا ىلا مهلوحيو مهعنقي

 هتايانتك لك تءاجو . بابسلا ىثاحت اذكهو

 , كلذ لجأ نمو . لادتعالا حورب ةموسوم

 ىلع ملعلا نوسمتلي ةقطارهلا نم ريثك :هيلا ءاج

 ىدتهاو - سوناجيروأل ثدح امك - هيدي

 ىلا سوناجيروأ لاشمأ نم ريثك هيدي ىلع
 . ناميالا

 هحدتماو سوميديد تيص عاذ اان

 دقق كنزحي ال » هلوقب سوينوطنأ سيدقلا
 نالاك ةيديسجا قفا كايت تفوت "هرب
 نأ كب ىرحأو . بابذلاو نارئفلا اهكلتمي

 اسم ىرت ةكئالملاك انيعأ كل نأل جهتبت
 نم ريثك هحدتما امك « هروئ كردتو توهاللا

 موريج سيدقلا ناكو . هباتكو برغلا ىسيدق
 هذختا هنأو سوميديدل ذيملت هنأب رختفإ

 مجرت امك سدقملا باتكلا ةسارد ىف هل ةودق

 سونيفور هدب ىلع ذملتت نممو . هينك دحأ هل
 . تاوئس ىنامث هيلع ذملتت : اضيأ

 ديع نأ سوميديد عاطتسا اذكهو

 مايأ اهل ناك ىذلا دجملا ةيردنكسالا ةسردمل

 هلمع ىف رمتساو . سوناجيروأو سضنميلكا

 فلخو . "و4 ةنس هتايح ةياهن ىتح ملعمك

 .ريسفتلاو توهاللا ىف اميق افلؤؤم :8 ىلاوح
 انركف الصحو سويسانثتال ادنس ناكو

 لك دلفو "6 ةيضويرألا 8و لعن ليسا
 . ةيلقعلا اهتاطلاغم

 نو ضمير سس



 : ةذتاسالا ىقاب

 فصتنم ىف ىرصيقلا سويباسوي بتكد
 ترمتسا ةسردملا نا » لوقيف عبارلا نرقلا

 ىف ءايوقأ لاجر اهرادأ هنأ انعمسو انمايأ ىلا

 . « ةيتوهاللا رومألا ىلع نورويغو « مهمولع

 سوناجيروأ افلخ نيذللا نينثالا نأ ىفكيو
 امهدحأ ؛ ةيردنكسالل نيكريرطب !اراص

 عئاذلا تيصلا بحاص سويبن ويد سيدقلا

 سوبرويب امهيناثو « ةيتوهاللا ةفرعملا ىف
 ةيتوهاللا مولعلاو ةفسلفلا ىف ةغبان ناك ىذلا

 سرد ١ هلا موريج سيدقلا هنع لوشو

 بتكو ةراممب ةفرعملا عاونآ لك هذيمالت
 سوناجير وأب بقل ىتح مولعلا ىتشف تالاقم
 . ©« ريغصلا

 : ةيحيسملاو ةينثولا نيتسسردللا نيب ةقالعلا

 اهتورذ تغلب دق ةينثولا ةسردملا تناك
 ىلوألا نورقلا ىف ةفسلفلاو مولعلا ىف

 ىف ةسردم ةيأ دجوت نكت ملو « ةيحيسملل

 تاساردلل زكرمك اهلداعت ميدقلا ملاعلا

 حيرشتلاو بطلا ف ةيسملعلاو ةيعيبطلا

 ىف ىتحو ايفارغحلاو كلفلاو تايضايرلاو

 تزيمت دق انيثأ تناك اذاو . ىبدألا دقنلا

 ةريثك تافسلف اهيف تدجوو ةفسلفلا ةساردب

 ةسرردم ناف ىرخألا نع ةدحاولا ةلقتسم

 هذه لك اهبف تسرد ةينثولا ةيردنكسالا

 لك نولثمي ءاملع اهسرادت « اعم تافسلفلا

 . مويبارسلاو ةبتكملا ىف اعم اوعمتجا ةفسلف

 ةيوطالفألا » تيحنأ ةيردنكسالا نا لب

 ترشنو « ةيسونغلا » تمعزتو © ةشدحلا

 اذهل . فقثملا ملاعلا ءاجرأ ىف نيتفسلفلا نيتاه

 اسفانم ةيوقلا ةينثولا ةسردملا هذه تناك هلك

 تناك ىتلا ةئشانلا ةيحيسملا ةسردملل اريطخ

 مهعازن ف نيمحيسملل دوهجم ىلعأ لثمت

 . ةينثولا عم ىركفلا

 ىلا انج ناتيوذملا 'تنعاع كلذ عبو

 « ىعماجلا اهعباط اهل ناك اسمهنم لك « بنج
 ىف ةيفاقثلا ةلاحلا سكت ةآرمك اتتاكو

 امهنم لك ترثأ دقو . كاذتقو ةيردنكسالا

 صاقس سوينومأ نا كلذ لاثم . ىرخألا ىف

 هاقلت ىذلا ميلعتلا لمحي ةبتكملا ف ناك

 ناك امير لي « ايحيسم ناك امدنع اًهباس

 ريثأت نم ةثدحلا ةنوطالفألا وحن ههاحتا

 رثأت « ىرخأ ةيحان نمو . ةيحيسملا
 ىف سوينومأ تارضاحمب سوناجيروأ

 ىز سبلي ساروغانيثأك رمتساو ؛ ةبتكملا

 ىف اذاتسسأ راص نأ دعب ىتح ةفسالفلا

 . ةيتوهاللا ةسردملا

 ناك نيتسردملا ف ميلعتلا فده نكلو

 ةينثولا سرادملا ف سيردتلا خيراتف « افلتخم

 نونرمتيو نودعي اوناك ةيلطلا نأ ىلع انلدب

 اذه نكي مل امنيب « ةلودلا بصانم-اوأوبتيل

 ناك ناو ةيحيسملا ةسردملا فادهأ نم

 ديغ قيرط نع كلذل نوحلصي اهوجيرخ
 ةينثولا ةسردملا ىف مهملا ناك امنيبو . رشابم

 ىقالخألا ىوتسملا ناكو فاقثلا مدقتلا وه

 ةلضاملا ةايحلا ناف « اطحنم ةذتاسألل
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 ةسردملا صاوخ زربأ نم تناك قالخألاو

 . ةبيلطلا ىف وأ نيسردملا ىف ءاوس ةيحبسملا

 ةفسلفلا نأ وه هحضوأو فالتخا مهأ لعلو

 ةينثولا ةسردملا ف سردت تناك مولعلاو

 ةسردملا ف سردت تناك امنيب ةفاقثلا درجمل

 . ىنيد ضرغل ةيحيسملا
 ةيلط نأ وهو نيتسردملا نيب رخآ قراف

 فاقت ىوتسم نم اوناك ةينثولا ةسردملا

 ناك امني « اروكذ اوناكو نيعم ىعامتجاو
 هاسقلتي ةيحيسملا ةسردملا ىف اماع ميلعتلا

 ركذلا « ريغصلاو ريبكلا ؛ دبعلاو ديسلا

 سنجلاو نيدلا' نع رظنلا ضغب « ىثنألاو
 ةيحيسملا ةسردملا تمطح اذكهو . ةفاقثلاو

 امباب تحتفو « ةيعامتجالا قراوفلا لك
 دادزاو « ةقطارهلاو نيينثولا ةفسالفلل اضنأ

 . اريبك ادايدزا اهتبلط ددع

 نيتسردملا نيب ةرابجلا ةسفانملا نأ ىلع

 راهدزاو ةضهن ىف ىوقلا لاعفلا اهرثأ اهل ناك

 نورقلا كلت ىف توهاللاو ةفسلفلاو مولعلا

 ةسردملا ترطضاف ؛ ةيحيسملل ىلوألا

 ىتلا داوملا لك اهجمارب ىف لخدت نأ ةيحيسملا

 رعشي ال ىتح « ةينثولا اهتسفاتم ف سردت

 هب زاتمت ةفاقثلا نم عون مهصقتي هنأب اهتبلط
 ىلع درلا اوعيطتسي ىتحو « ةينثولا ةسردملا

 . نيينثولا ءاملعلاو ةفسالفلا تامحه

 ىتشب ةينثولا ةفسلفلا تلخدأ اذكهو

 دي ىلع ةيحيسملا ةسردملا جهنم ىف اهعورف
 ىدان ىذلا ىردنكسالا سضنميلكا سيدقلا

 ىسونغلا نأو « توهالل ةمداخ ةفسلفلا نأب

 هسفن دوزي نأ بجي نييحيسملا نم ىقيقحلا
 لك نم اذخآ » ةيرشبلا فراعملا عاوتأ لكب

 . « قحلا نم هيف ام ةساردلا عورف نم عرف

 ةيحيسملا ةسردملا ىف ةفسلفلا ةسارد تقتراو

 اوناك نيينثولا ةفسالفلا نم اريثك نأ ىتح

 هيدب ىلع نوسردي سوناجيروأ ىلا نوأحلب
 . توهاللاو ةيويندلا ةفسلفلا

 ةفسلفلا ةسارد سضنميلكا لخدأو

 انهيناج ىلا لخدأو « ةيحيسملا ةسردملا ف

 قطنملاو رعشلاو ةغالبلاو تاغللا ةسارد

 ةيعيبطلا مولعلاو ىقيسوملاو نونفلاو

 . ايفارغجلاو كلفلاو تايضايرلاو ةسدنهلاو
 سضنميلكا جهنم ىف اعضوم هل دجو كلذ لك

 راسو . توهاللا ةساردب ةقالع هل تدجوو

 . جهنلا اذه سفت ىلع سضنميلكا ءافلخ

 كنشلوأ نا » سوناحيروأ لاق اذكهو

 ىقيسوملاو ةسدنهلا نع نوملكتت ةفنالفلا
 « ةفسلفلل ةنواعمك كلفلاو ةغالبلاو بدألاو

 ةفسلفلا نع ملكتت بولسألا سفتب نحنو
 . 6 ةيحبسملل ةنواعمك

 ةيحيسملا ةسردملا ةذتاسأ فنكي ملو

 امناو ؛ بسحف فراعملا هذه عيمج سيردتب

 تحق -- ةءارقلا ىلع اضيأ مهتبلط اودعاس

 نأ نود نيفلؤملا ةفاك تاباتك ىف - مهداشرا

 نوفوطي ةبيلطلا ناكف . ءىش نع مهوعنمي

 ضفري ملو « اهتوصحفيو فراعملا عاونأ لكب
 عوضوم ىأ ةشقانم مهتارضاحم ىف ةذتاسألا

 . هيف نولأسي

 ن9 نا مسح



 قالخألا ةسارد كلذ لك ىلا 1

 ناكو . ايلمع ابيردت اهيلع ةبلطلا بيردتو
 ةايحلا ىف مهتبلطل ةحلاص ةودق نوسردملا

 ةليضف ىلع مهوثح امو « ةيلاثملا ةلضافلا

 البق مهسفنأ مه اهوسرام.دق اوناك الا

 . اهودفنو

 نيب ةسفانملا جيئاتت نم ناك اذكهو

 ةعساو ةيركفو ةيملع ةضهن مايق نيتسردملا

 دالب نم رخآ دلب ىأ ىف اهل ريظن ال قاطنلا
 قحب ةيردنكسالا تحبصأو . فقثلا ملاعلا

 وأ نييحيسملل ءاوس ةيفاقثلا ملاعلا ةمصاع

 قى بغار لك دصقم تراصو « نيسئولل

 ةيويندلا مولعلا ىتش ىف ايلعلا تاساردلا

 . ةينيدلاو

 ةدم تناك دقف دحت ال ةفرعملا تناك املو
 ةدودحم ريغ ةيحيسملا ةسردملا ىف ةساردلا

 دعب ) بئاجعلا عناص سويروغيرغأ سيدقلاف
 ةغالبلاو ةغللاو ةفسلفلا ىف هتاسارد لمكأ نأ

 ىلع تاونس تس ذملتت ( توربو انيثأ ىف

 نأ هل حيتأ ول ىهتشب ناكو سوناحبروأ

 . ةسردملا ىف هتايح ةيي ىف

 حاجنلا اذه لك ةيحيسملا ةسردملا تحجن

 الو صاخ ءانب اهل نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع
 نوقلي اهتذتاسأ ناك امناو « ةصاخ ةيتكم

 اهنورجاتسي تاعاق ف وأ مهلزانم ىف مهسورد

 ةذتاسألاو ةبلطلا ناكو . ضرغلا اذهل

 ةماعلا ةيردنكسالا ةبتكم ىلا نوبهذي

 . عالطالاو ةءارقلل

 ةيبعشلا ةفاغثلاو ىبدآلاو ىلعلا جاتنإلا م

 : ىملعلا جاتنالا

 ةنعارفلا مهدادجأ نع طابقألا ثرو

 ءاسيميكلاو حيرشتلاو بطلا ىف ةعارب

 اورمتساو . كلفلاو ةسدنهلاو « ةلديصلاو

 نيرصعلا لاوط مولعلا هذه ىف مهغوبن ىلع

 ةسردم تحبصأ ىتح « ىنامورلاو ىنانويلا

 ىوقأ ىه ةميدقلا ةينثولا ةيردنكسالا
 مث . تاساردلا هذه ىف ملاعلا سرادم

 ترطضاو ةيحيسملا ةيطيقلا ةسردملا تسسأت

 لك نع جنتو . اضيأ داوملا هذه سردن نأ

 نم غبنو « اهل ليثم ال ةيملع ةضهن كلذ

 ءاملع نم ريثك مهيلع جرخت ةذتاسأ طابقألا

 . ميدقلا ملاعلا

 ملع سسؤم ساليفوريه مهيف رهظو

 ملع سسؤم سوتارستسيرباو « حيرشتلا
 بحاض سوتيركو ميدو « ءاضعألا فئاظو

 رهاملا ملاعلا رهظ امك . ةرذلا ةيرظن

 هتركذت عضو ىذلا سوسلك سويلينرك
 نويبارسو « نانسألا فلت منمل ةريهشلا ةيبطلا

 ريقاقع ةسارد ىف قمعت ىذلا ىردنكسالا

 معطلا ةهيركلا اميس الو « نييرصملا ءامدق

 ةعباتتملا روصعلل اهمدق ىذلا وهو « اهنم

 . رشع نماثلا نرقلا ىلا ةلمعتسم تلظف

 دس عقاد



 ةيبلاغ ةيردنكسالا ىف طبقلا عضوو

 ةملك الثم اهنمو « ةيبطلا تاجلطصملا

 ءاود  مهعلنعومصعمات5 و ريقاقع معلتتمم

 ذخأو . ءاودلا نزخم ةهمدطععه و مس وأ

 لازت ام ىتلا تاحلطصملا هذه ملاعلا مهنع

 ةيحيسملا رصم اهتلان ىتلا ةرهشلا هذهو

 اهيلا تبذج ءايميكلاو ةلديصلاو بطلا ىف

 ىلع ةساردلل ملامعلا راطقأ نم ءاملعلا

 ملاعلا سونيلاج كلذ ةلثمأ نمو . اهتذتاسأ

 داليملل ىناثلا نرقلا ىف رهظ ىذلا روهشملا
 ريقاقملا ةعومجم هيلا بسنت ىذلاو
 روصعلا هذه قى ةلمعتنسملا ةيسونيلاجلا

 ةيردنكسالا ىف ذملنت ملاعلا اذه « ةثيدحلا

 . هتلديصو هبطو هتفسلف اهتعماج نم ذخأو

 تاطوطخملا ةساردل ملاعلا طشن دقو

 سملو ةيبطلا تاساردلاب ةصاخلا ةيطبقلا

 ذاتسألل ثحب رهظ دقو . ةدماف نم اهيف ام

 هنم نيبت ةيطبقلا ةيبطلا ريقاقعلا ف « لت »

 ءايميكلاو ةلديصلا ىف طابقألا مدقت ىدم

 ©« نسود » ذاتسسألا عضو امك . بطلاو

 دنع بطلا خيرات نع اياتكك م او ع ةنس

 حرشو ةيحيسملل ىلوألا نورقلا ىف طابقألا

 ىتلا ةحارحلا تاودأ ريقاقعلا ىلا ةفاضالاب

 . اهتومدختس اوناك

 ةيبطلا تاطوطخملا نم انلصو ام مهأ نمو

 جالعب زاتمت ىتلا « هانيساش » ةيدرب ةيطبقلا

 جالعو تاجارخلا ةاوادمو نويعلا ضارمأ

 تفصو دقو . لافطألاو ءاسنلا ضارمأ ضعب

 ضعبو نويعلا ضارمأل تاجالعلا نم اريثك
 عنمل ةضباق ةرطق اهنم « قيحاسملاو تارطقلا

 نع ةيمهأ «نونيز» ةيدرب لفت الو . فيزنلا
 انيرث تايدربلا مده: نها ةيدربلا هذه

 ةفرعم نم طابقألا هلا ةلدام ديلا لقا قيم

 «تاّقصللا ريضحتو ءاودلا ةعانص نف لوصأب

 تالعافتلاب رفاولا مهملع ىلع لدت امك

 ىلع متت ىتلا صخألابو ةفلتخملا ةيئايميكلا .
 . رانلا '

 بطلا هباتك ىف ©« ىكستلوتين » لوشو

 تاجالعلا نم اريثك نا نراقملا ىبعشلا

 ايوروأ ىف ةفورعملا ةبجالعلا تارضحتسملاو

 ىرصملا عباطلا لمحت ىطسولا نورقلا ذنم

 تامصولا هذه نم ريثكلا نأ امك « ميدقلا

 نادلب نم ريثك ىفو رصم ىف المعتسم لاز ال

 . قرشلا

 ىلع ىملعلا طابقألا غوبن رصتقي ملو
 ىف اوعرب امناو ءايميكلاو ةلديصلاو بطلا

 ىلع لدأ سيلو . اضيأ ةضايرلاو باسحلا

 ةياسحلا لامعألا اولوت مهنأ نم كلذ

 لب . ىمالسالا رصعلا لاوط ةيرادالاو ةيلاملاو

 فئاظو ةيبلاغ نولغشي بيرق دهع ىلا اولظ
 . ناديملا اذه ىف ةلودلا

 لامعأو ةسدنهلا ىف مهغوبن لقي ملو

 دهشتو . باسحلاو بطلا ىف مهغوبت نع ءانبلا

 اهونب ىتلا ةمخفلا سئانكلا كلذ ىلع

 . ةمخضلا نوصحلاو راوسألا تاذ ةريدألاو
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 « انيمابأ » راثآ نم كلذ ىلع لدأ سيلو

 ىف رمحألاو ضيبألا نيريدلاو « طويرمب
 ةيرامعملا راثآلا نم كلذ ريغو ؛ جاهوس ةقطنم
 اذه نا لب . ةينيدلا ريغو ةينيدلا ةريثكلا
 « ىقرزألا » ركذ دقق مهعم رمتسا غوبنلا

 اميلع ىغط ةبعكلا نأ ةكم رابخأ باتك ىف

 عدص ىميظع ليس مالسالا روهظ ليبق
 ةنيعتسم اهءانب شرق تداعأف « اهئاردج

 . ةكم نكسب ناك ىطبق راجنب كلذ ىف
 ىف اميلع رثع ىتلا ةيدربلا قاروألا تتبثآو

 دجسم ءانب ىف طبقلاب ناعتسا ديلولا نأ رصم

 نينمؤملا ريمأ رصقو « ىصقألا دحسملاو قشمد
 حوتف ىف « ىرذالبلا » ركذيو . كانه

 ةداعا ىف طبقلاب ناعتسا ديلولا نأ نادلبلا

 . ةنيدملا دحسم ءانب

 عماجلا ءانب زيزعلا دبع نب رمع داعأ امو

 نم نييرامعم ىلا كلذب دهع ةنيدملا ىف ىوبنلا
 ىف فوجحم بارحم لوأ هيفاونب طبقلا
 ةبنح نم هلككش اوذخأ دقو « مالسالا

 ىف ىتنثملا رصق نأ ءاملعلا تبثأو . ةسينكلا

 فصتتم ىلا هؤانب مجري ىذلا ندرألا قرش
 هفراخز ىف رثأت دق ىداليملا نماثلا ثرقلا

 طيطختب هطيطخت قو ةيطبقلا فراخزلاب
 ىلحنتو . جاهوسب رمحألاو ضيبألا نيريدلا

 ديعس وه ىطبق سدنهم ءانب ىف ةقئافلا ةعاربلا
 نولوط نبا عسماجل ىناغرفلا بتاك نبا

 لاق ن1 ب نقف وع فار الوو اينكعمب
 لمعلا كلذ نا نولوط نبال نوسدنمملا
 نيبو . دومع ٠.” نع لقب ال ام ىلا جاتحب

 ةرامعلا نف ىلع ىطيقلا رثألا « ليوزيرك »
 ةلجم ىف هرشن هل لاقم ىف مدقتملا ىمالسالا

 .. 8و ةنس ةيطيقلا راثآلا ةيعمج

 ىطقبألا باسح كلفلا ىف مهراثآ نمو

 ابينألا داليملل ىناثلا نرقلا ىف هعضو ىذلا

 راصو . ةيردنكسالا كريرطب سوبرتميد

 دايعألا ديدحتب مهيلا دهعي نيذلا مه طابقألا

 كلذ لاثمو . هلك ىحيسملا ملاعلل ماوصألاو

 كريرطبل ضوف م 0+7 ةنس ةيقين عمجم نا
 ديعل طوبضملا خيراتلا ديدحت ةيردنكسالا

 ةيحيسملا ءاملع لاوقأ تيراضت نأ دعب ةمايقلا

 , كلذ ىف

 قرولا ةعانص

 ريثكلا ىطبقلا رصعلا تافلخم نم اندجو

 ةعانص اوداجأ مهنأ تبثت ىتلا تايدربلا نم
 لغتسا دقو « ةباتكلل قرولا نم فانصأ ةعبس
 . هتراضح روصع مدقأ ذنم هبادآو همولع نيودت ىف لالغتسا نسحأ قرولا اذه ىرصملا

 لواتت ام اذا - هروصع لك ىف ىرصملاف

 «هيجوج» ذاتسألا ركذو . هثارت ىلع ةظفاحمو هتنرصم ىلع اتابث رهظأ ملعلا وأ نفلا
 ىف ةيردنك سالا ةسردم نع همالك ضرعم ىف
 نم رصم ىف لاسقتتالا رصع نع هل لاقم
 ىف هرثأ ةملاطبلا ىفتقاو « ةينيليهلا ةغبصلاب ةرضملا جورلا خيل ةكركالا ىدتكيفالا ىعس دقل » هتمجرت ام ةيطبقلا ىلا ةينانويلا

 نييرصملا اوليمتسي نأ مهدهج اولواحو « كلذ
 هنالويا حم ىرصلا نفل يعاومخو

 ب اي



 ةتس ةدم ليبسلا اذه ىف اورياث دقو . ةتحب

 . مهضرغ ىلا لوصولا اهيف نولواحي نورق

 ىلا لوصولا ىف اوحجن يهنأ مهيلا ليخو
 فلتخمب فغش دقو ىرصملا اوأر امل مهفده

 « اهدجو امنيأ اهنم ذخأي « تافاقثلا عاونأ

 هل ىرصملا نكلو . هاقلي امثيح نفلاب عتمتسيو
 , ةحارم قفو قر ششلا فيك جزع يضع روق
 دعب وهو « هقوذ بسحب مولعلا غيستسيو

 هده ونمت كليو ىرصم سلك اذه
 . ةقرعلا هتراضح اهقوف ترهدزا ىتلا ةبرتلا

 نونفو مولع نم همضهي ام لك عم - ىرصم اف
 : هدالبب فوغش « هيضامب روخف -- ةبيرغ
 ىلا هيف نالصأتم فغشلا اذهو رخفلا اذهف

 ثيحب هتيرصم ف تباث وهف ؛ روغلا ديعب دح

 امهم اهنع هليوحت وأ هنم اهعالتقا نكمي ال
 . « تارثؤملا تعونت

 مع اتا نا يعبر نعم
 لاوط ىسنكلا عيرشتلا دمع اولظ اهتكراطبو
 ثنوربتعي اوناكو ةيحيسملل ىلوألا فورقلا

 ملامعلل ةسينكلا نوناق ميظنت ىف ةجح
0 

 ىسنكلا خيراتلا

 ةيردنكسالا ةكراطب خيرات - ١

 ملاعلا لود نيب ةعيفر ةناكم رصمل ناك

 دومع نابا ةعمتحم اهلك ةايحلا ىحاون ىف
 ىف ةيرصملا تادوبعملا تناكو .

 تسيق اذا « عيفر ماس ركف نع منت اهتلالد

 تراعتسا لب . ىرخألا بوعشلا تادوبعس

 ةتئءارغلا

 ةيرصملا تادوسملا نايحأ ىرخألا دالبلا

 . اهتدابعل

 « اهب ترشتتاو رصم ةيحيسملا تلخد املف

 ىنيدلا زكرملا سفت ةيرصملا ةسينكلل ادغغ
 كلذ ىلع دعاسو . ملاعلا سمئانك نيب عيفرلا

 مهفراعم ف قمعت نم رصم ءاملع نع فرع ام

 دتشي ىنيدلا لدجلا ذخأ امو . مهمولعو

 « ىدالسملا عبارلا نرقلا علطم نم ءادتيا

 ةوعدب ( ةينوكسملا ) ةيملاعلا عماجملا تدقع

 ةسائر تناكو « ةيطنزيبلا ةلودلا ةرطابأ نم

 ةفقاسأ اهرضح ىتلا - عماسجملا كلت

 س هلك ىحيسملا ملاعلا سئانك نع نوبودنم

 ةسينكلا ةكراطب ىلا نابحألا يلغأ ىف دنست

 1 . ةيرصملا

 ةيرصملا ةسينكلا ةكراطبل ناك اذكه
 ةرطابألا ناكو ؛ عسمجأ ملاعلا ىف ماس زكرم

 مهتكرب نوسستليو مهنوؤلحي نويحيسملا

 نولثمي ءامعز اوناك مهنأل . انزو مهل نوميشو
 كنئلوأ مجاضم تضقأ املاط ؛ ةرابج ةيبعش ةوق

 .'ةرطابألا

 اللا ءالؤهل خيرأتلا ناك مث نمو

 دقف . ةياغلل اماه ارمأ - نيسعشلا ءامعزلا

 تراد ىتلا ةيسايسلا ثداوحلا ىف اوكرتشا

 دقف + بلغألا ىلع ىنيد عباط اهل ناك ىتلاو

 ىنامورلا روطاربمالا قنتعي نأ انايحأ ثدحب

 ديريو « ةيحيسملا قاطن ىف انيعم اينيد ابهذم

 ىلع هتيروطاربما ءاحنأ ىف هتيعر مغري نأ

 نيب سن ابضلا»كلدب ندعي تحن ةيقدم انتعا

 د ا إي تح



 « دقتعملا ةدحول اعبت ةيروطاربمالا بوعش
 مادصلا مكاحلاو بعشلا نيب اذه ببسيف

 قحب ةكراطبلا ناكو . هتاروثلاو بورحلاو

 . رانلاو ديدحلاب اوأبعي ملو بعشلا اوداق

 سوؤرلا اونح نأ ةرطابألا كنئلوأ اورطضاو

 مهل سانلا خرأف « امارتحاو الالجا مهل

 نم ريثكلاب ملت نأ عيطتستل اسم ىتح « مهرصعلو

 ةايحلا ىحاونبو لب ةيرصملا تاداعلاو ديلاقتلا

 رهظت ىتلا مجارتلا هذه عومجم نم ةفلتخملا

 ءالؤه هيف شاع ىذلا رصعلا هم انل

 . ةكراطبلا

 ١ : ةكراطبلا رسل ةيخيراتلا رداصملا

 ةكراطب ريسل نوريثك نوخرؤم ضرع

 : مهرهشأ نم لعلو ةيرصملا ةسينكلا

 : ىسوبقنلا ائحوي -1

 عباسملا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف

 ىلا ملاعلا قلخب ادبي اخيرات بتك « ىدالملا

 ءابآلا نع ةلصتم ارابخأ هخيرات ىوحبو

 رشب ىذلا ىلوسرلا' سقرم نم ةكراشبلا
 ابابلا ىلا لوألا نرقلا ىف رصم ىف ةيحيسملاب

 . ىبرعلا حتفلا رصاع ىدلا كريرطبلا نيمايش

 : عفقملا نب سريواس ب

 7 شاع ( ىولم زكرم ) نينومشألا فقسأ

 لئاوأو رشاعلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ىف

 زعملا ىبطافلا ةفيلخلا رصاعو رثع ىداحلا

 خيرات » هامسأ اناتك عضو. هللا نيدل

 هذه نيب عجرم مهأ هخيرات ربتعيو « ةكراطبلا
 هب زاتما ال ارظن كلذو . اهعيمج خيراوتلا

 نم هنكمتو ريزغلا .ملعلا نم فقسألا اذه

 ةلعل لب . ةيرعلاو ةينانويلاو ةيطبقلا تاغللا

 نيب نم ةيبرعلا ةغللاب هتافلوؤم فنص بتاك لوأ
 رداصم ةدع نم هخيرات عمج دقو . طابقألا

 تلقت رداصم نع وأ ةريدألا ىف اهيلع ريع ةميدق

 سقرم نم ةكراطبلل سريواس خرأ دقو . اهنع

 م08 ) لوألا باسوي كريرطبلا ىلا ىلوسرلا
 مجرت هنأ سريواس ركذ دقو . (م موه

 يبقا تموت نم اكرتلاا ىلا "يابا لف
 هدعب وأ هل خرؤملا رصع ىلا عجرت ةينانويو
 لوصألا هذه مظعمزأ هركذ ردجي اممو .ليلق

 قى ذآلا ةدو جوم ىهو « رصم نم جرخ دق

 ءاملعلا موقنو « ملاعلا ف ىربكلا تابتكملا

 . ايحبردت اهرشتب

 ةعوسوم ربتعي نهارلا هعضوب باتكلاو
 هيق شاع ىذلا رصعلا صئاصخ نع ةيخدرات '

 . تامجرتلا باحصأ ةكراطبلا

 امم اريبك ابناج باتكلا اذه نع ىزيرقملا
 هنع ذخأ امك « ططخلا » هباتك ىف هلحس

 ل 2 3

 . « ىثعألا حبص » هباتك ىف ىدنشقلقلا اضيأ

 ةيبرعلاب هرشتو « ستفيا » همجرت دقو
 ءابآلا ةعومجم ىف ةيزيلجتالا ىلا ةمجررت عم
 . نييقرشلا

 : سينت فقسأ ليئاخيم ابنألا  ج

 هلماؤو كقول ضني نسر فاق املا ريفاغ

 خرأو . ةريدألا نم ةكراطبلا خدراوت عمج ىف

 ب وي دس



 (م ومي - مهع) كلاثلا ليئاخ نم ةكراطبلل

 )+1--1١١:5(. سويثوناس ىلا

 : هوف فقسأ باسوي ابنألا د

 . ىدالبملا رثع كثلاثلا نرقلا لاجر نم

 ريس عضوو ةكراطبلا ريس عمجب ماق دقو

 . هيرصاعم

 ةسينكلا ةكراطب خيرات لمكأ دقو

 انمي اع رادلا اريل نعي را
 خيراوت ربتعتو . اهريغو صم نم نيريشك
 . ماعلا رصم خيرات ىف ةماه ةقلح ةكراطبلا

 : راسكئسلا  ؟

 ءابآلا ريس مضي ىذلا باتكلا وهو

 انل روصي اينيد اصصق ىوحبو . نيسيدقلا

 هيف شاع ىذلا رصعلا ىف ةيعامتجالا ىحاونلا
 لمكي كلذب وهف . مجارتلا باحصأ ءابآلا

 هرشن دقو . همهف ىلع دعاسسو خيراتلا

 ..ةيسنرفلا ىلا ةمجرت عم ةيبرعلاب « هيساب ١

 فورحلا بسحب ايترم « ىريلوأ » هرشن مث

 . ةيئاجملا
 راسكن ١| لمكت ىرخأ بتك ةمثو

 ءابالا ريس اونود نم رهضشأو . هرسفتو

 نايهرلا ريس بتك ىذلا « سويدالب »

 كريرطب ىلوسرلا سويسانثاو « نييرصملا

 بتك ىذلا « معيارلا درفقلا ق ةيردنكسالا

 سدفقلاو « سوينوطنا سدقلا ةريس

 هرودب نود ىذلا وه موريجو . « موريج 5

 دقو . نيدرصملا ءادهشلاو نيسيدقلا ريس

 امك « « جدب د ةمالعلا نيدلجم ىف اهرشن

 ( عبارلا نرقلا ) نايسك انحوي سيدقلا عضو

 نييرصملا نابهرلا ريس ضعب اهنمض بتك ةدع
 ىلا امتمجرت دعب « ناوناشول » اهرشن
 ةيزيلجنالا ىلا ةمجرت ترشن امك « ةيسنرفلا
 ءابآ » ةعوسوم نم رشع ىداحلا دلجملا ىف

 . « ةيقين دعب امو ةيقين

 عماجملا خيرات - ؟
 صاخلا ىطبقلا مهعباطب - طابقألا خرأ

 هل ناك امم « ةيملاعلاو ةيلحملا عماجملل

 . خيراتلا اذه ىلع ةظفاحملا ىف رثألا ربكأ

 : ةيلحملا عماجملا (أ)

 ةيردنكسالا ةنيدم ىف دقعت تناكو

 ةسينكلا مهي اميق رظنلل كريرطبلا ةسائرب

 تناك ىتلا ةفلتخملا لئاسملا لحو ماع هجوب
 . أرطت

 : «( ةينوكسملا ) ةيملاعلا عماجملا (ب)

 ةندم ىف وأ ةينيطنطسقلا ىف دقعت تناكو

 ناكو . ةيروطاربمالا ءاسحنأ طسوتنت

 وعدي ىذلا وه ىطنزيبلا روطاربمالا

 رهظت ىتلا ةينيدلا عدبلا ىف رظنلل اهداقعنال

 اهؤاضعأ ناكو . ةلودلا ميلاقأ نم ميلقا ىف

 ملاعلا ىف سئانكلا عيمج نولثمي نيبودنم

 تارارقلا دخت نأ عمجملا ىلعو . ىحيسملا

 ىوقتو ةهج نم عدبلا كلت ضحدت ىتلا
 تلغش دقو . ىرخأ ةمج نم ناميالا

 ةلودلا خيرات ىف اريبك ازيح ةيبهذملا تافالخلا

 . اهلاصوأ تقزمو اهتوق تكهنأ ةيطنزيبلا

 دل »عد



 ىف ةيسيئر الوصف عماجملا كلت فلوت كلذلو
 . ةيطنزيبلا ةلودلا خيرات

 مهجاتتا طابقألل ناك ماعلا خيراتلا ىفو

 تافلؤم نم هوعضو اميف ظوحلملا ريبكلا

 ىسنكلا خيراتلا ىلا ةبسنلاب سيل ةديدع
 3ك اضأ ىندملا خيراتلا ىف لب < بسحف

 رامضملا اذه ىف تفلآ ىتلا بتكلا رهشأ نمو

 ىسويقنلا انحوي هيف خرأ ىذلا باتكلا

 . ىمالسالا حتتفلا ىلا ةقيلخلا ءدب نم ملاعلل
 لوألا ردصملا وه هنم ريخألا ءزجلا ربتعيو
 . رصمل برعلا حتف خيراتا

 : ىسويقنلا انحو»

 ىف ناك . رصمل برعلا حتفل ارصاعم ناك

 ملعلا ةرثكو ىوقتلاب فرع ابهار هتايح ءدب
 سويفت ىلع افقسأ مسرف « ةريسلا نسحو
 «(ةيفونملا ةيريدمب ىداشب ةيرق نآلا اهناكمو)
 مث © ىرحبلا هجولا ةفقاسأل اسيكر ىقر مث

 ةريدأل اريدم م 544 ةنس هتخوخيش ىف نيع

 هاوقتو هملع نم مغرلا ىلعو . نورطنلا ىداو
 هفقوب ةفقاسألا مكح دقف ةسينكلل هتمدخو

 هفنع ببس ىتونهكلا هلمع ةرشابم نع

 .اهبكترا ةئيطخ ىلع بهار بيدأت ىف ديدشلا
 ءدب نم هيف خرأ اماه اياتك انل فلخ دقو

 .ليلقب رصم برعلا لوخد دعب ام ىلا ةقيلخلا
 رشغ دحألا . اباب 58؟ ىلا مسقم هباتكو
 ملكت ثيح ىبرعلا حتفلاب ةصاخ اهنم ةريخنلا

 وه باتكلا ربتعيو . باهساو ليصفتن هنع

 نأل عوضوملا اذه ى ليصألاو لوألا عجرملا

 . هسفنب ائايع هآر ام لجس هيتاك

 مث ةيطبقلا ةغللاب باتكلا اذه عضو دقو

 ىلا اميرو ةيشبحلاو ةييبرعلا ىلا مجرت
 ريغ انيلا لصي مل نكلو . اضيأ ةينانويلا

 . ةيشبحلا ةمجرتلا

 انحوي هيلا لصو ام ىلع باتكلا لديو
 ثحبلا ىف قمعتو ريزغ ماع نم ىسويقنلا
 امك « ةميدقلا ةيلصألا عجارملا ىلع دامتعاو

 درس ىف بتاكلا اهاخوتىتلا ةيرحلا هيف رهظت

 . خيراتلا

 ىذلا جرينتوز هركذ ام احيحص سيلو
 هتيبلاغ تعضو باتكلا نأ نم هخيرات رشن
 ةيلحملا رابخألا تعضو نيح ىلع ةينانويلاب

 ىطبق بتاك ىلع دعبتسملا نم هنأل - ١
 خيرات هينطاومل بتكي نأ هتيموقب كلسمتم
 . مورلا مهيدهطضم ةغلب ملاعلا

 تذخأ دق ةينانويلا ةغللا تناك * 

 سماخلا نرقلا ذنم رصم نم ضارقنالا ىف
 . هدونش ابنألا دب ىلع

 صنلا ىف مالعألا ءامسأ ةغيص اس م

 لضصصأ نع تذخأ اهنأ ىلع لدت ىثبحلا

 مولعلا-ءاول نولمحب طابقألا لظ دقو

 رهظو . نينرقب رصم برعلا لوخد دعب ام.ىلا
 ىف فرعو . سناؤيو ستولوكو سلريك مهيف

 ىوحتلا سونوبيليق انحوي سداسلا نرقلا

 مس قواد



 نمو . ةضايرلاو بطلاو بدألا ف فلأ ىذلا
 لاجو ناك سداسلا نرقلا ذنم هنأ فورعملا

 مولعلا سيردن نولوتي_ طابقألا نم نيدلا

 ركذنو « ةيردنكسالاب ةيتوهاللا ةسردملا

 . سقلا نوراهو سويجرس مهني نم

 دعب اميف ةيمالسالا ةلودلا ثئرو دقو
 ةكرح ف ىملعلا ثارتلا اذ صه نم اريثك

 نب دلاخ رمأ دقف . اهب تماق ىتلا ةمجرتلا

 ريثك ةيبرعلا ىلا لقتيي نأب ةيواعم نب ديزي

 تلوانت ىتلا ةيطبقلاو ةينائويلا بتكلا نم
 ىف هعبتو . ةيلمعلا ءايميكلا ةعانص ىف ثحبلا

 . نيملسملا ةالوو ءافلخ نم ريثك رامضملا اذه

 راهذزاو دادغب ىف ةفالخلا رارقتسا ناكو

 رصم نم ءاملعلا لاقتتا ىلع اثعاب اهيف مولعلا

 جورم ىف « ىدوعسملا » لوقيو « قرشلا ىلا

 لاقت ( ةعماجلا ]:ييلعتلا يلحس نا "نهذلا
 زيزعلا دبع نب رمع مايأ ىف ةيردنكسالا نم

 . نارح ىلا لكوتملا هلقن مث ةيكاطنأ ىلا

 ةيبعشلا ةفاقثلاو ىدآلا جالا

 لمشتو : رثنلاب ةفلوملا ةيبدألا تافلخملا

 : اهمهأ ةريثك اعورقف

 ١ سدقملا باتكلا ةمجرن :

 ةغللا تايبدأ نم ىلوألا ةجردلا ىف ىهو

 نع ةمجرتلا هذه تذخأآ دقو . ةيطبقلا

 قدأ نم ربتعتو « ىناثلا نرقلا ذنم ةينانويلا

 نيملم اوناك اهب اوماق نيذلا نأل تامجرتلا

 ةسامحلا تناك دقو . نيتغللاب امات آماملا

 عبارلا نرقلا لحي مل هنا ىتح ةغلاب ةينيدلا

 امجرتم هلك باتكلا ناكو الا سماخلا رأ

 ضعبو ةيديعصلاو هيريحبلا نيتحهللا ىلا
 .ةيمويفلاو ةيميمخالا نيتجهللا ىلا هنم ءازجأ

 : ءابآلا لاوقأ  '؟

 اهنم ةريثك عورف ىلع تلمتشا هذهو

 وأ ةنبهرلا ءابآ اهيتك ىتلا ةيكسنلا لاوقألا

 ىلع ضحت اهلكو
 ضيورتلا ىلعو تايملاعلا نم درحتلاو كسنلا

 اهتلثمأ نمو . سفنلا ةيقنتو ةليضفلا ىلع

 سيدقلا اهلسرأ ىتلا نورشعلا لئاسرلا

 ةمظنألاو ؛« هكيمالت ىلا سوينوطنأ

 ةايح ميظنتل سويموخاب سيدقلا اهعضو ىتلا
 ىسابتلا انحوب سيدقلا هفلخ امو « نابهرلا

 «ةيحورلا ةايحلا ىف ةقيمع ( ظعاوم ) رمايم نم

 ىتلا ةينيدلا بطخلاو ظعاوملا لمشت كلذكو

 ضعب وأ دايعألا وأ داحآلا مايأ ىف ىقلت تناك

 ابنألا بطخ اهرهشأ نمو ؛ ىرخألا تابسانملا
 هرشت ىو ةينثولا دض هحافك ءانثأ ىف هدونش

 املق اوناك ءابآلا نأ عمو . ةيحيسملا ميلاعتل

 وهو ىلمعلا فدملا قيقحتي ءافتكا نوبتكم

 انلصو ام نأ الا «ةليضفلا ةسرامم ىف ىماستلا

 . هتميق فو هردق ىف ريثك مهنم
 ٠ * نيسيدقلا ريس ل :

 داهجو ةايح فصوب رخزت ادج ةريثك ىهو
 كاسنلاو نيدحوتملاو نابهرلاو ءادهسشلا

 دس ووول تس



 نكت ملو . ةفقاسألاو ةكراطبلا ءابآلا 'ضعيو

 تناك امناو « فاح خيرات درحم ريسلا هذه

 رثألا غلاب قيمع ىبدأ بولسأ ىف ةعوضوم

 ةنبهرلا ىلع نيريثكلابقا اهحئانت نم ناك ىتح
 قف ىهو . ىلضفلا ةاسيحلا ىف ريسلا ىلعو

 ءالؤه اهلثمي ةنيعم لئاضفل ميسجت عقاولا

 نم نول عم مهريس تبتك نيذلا ثوسيدقلا

 . ةباتكلا ىف ءاحبالا

 : صصقلا  ؟

 لتثم روصتو لايخ هيق ىنيد هضعبو

 ميكحلا ناميلسل اهتلباقمو أبس ةكلم ةصق

 ضعبلاو . ريدلا سيئرو انحوي كلملا ةصق وأ

 ىموقلا مهروعش نع طابقألا هب سفن ىنطو

 ريف تحن ةليوط تارتف اتوبكم لظ ىذلا

 ربكألا ردنكسالا ةياور اهتلثمأ نمو .رمعتتسملا

 ريدلا ىف ةيديعسصملا اهتمجرت تدجو دقو

 « رصمل هوزهغو زيبمق ةياورو ؛ ضيألا

 لدعحلاب الو نيدلاب امهل ةلص ال امهاتلكو

 سويسودوش ةصق كلذكو . ىتوهاللا

 . سوسن ويدو

 : ىعامتجالا حالصالا  ه

 ابنألا بطخ ىف حالصالا حور رهظت

 ىف ةدوجوملا عدبلا اهب براح ىتلا ةدونش
 ىضوفو رحسسلاو ىبطلا لجدلاك هرصع

 ءادهسثلا داسجأ ىلع لكابهلا ءانبو دلاوملا
 . كلذ ىلا امو

 : ىرخأ ضارغأ 5

 ةدايعلا سوقطو ةيسنكلا بادآلا لثم

 نيناوقلاو خيراتلاب قلعتت ىرخأ صوصنو
 . رحبسلاو

 مسظنلا

 ىف طابقألا هبتك رعش انيلا لصي مل
 كسلا ناك ذا ةفلتخملا ةيويندلا ضارغألا

 ةيحيسملل ىلوألا روصعلا كلت ىف دئاسلا

 ىلا حدملا ىف اوهجتا دقف . كلذ نود لوحي

 نيسيدقلاو ءاينألاو ميرم ءارذعلاو ةكئالملا

 مسسسأب فرسعي مظن ىف ءادهشلاو

 ««ديجمت» اهانعم ةيلك ىهو تايجولوصكذلا

 ىف 1١954 ةنس ىريلوأ اهنم ريثكلا عمج دقو

 حدم امأ « تهوانع ةةودتص» ىمسملا هباتك

 باب اييرقت هب صتخا هترثكلف ميرم ءارذعلا

 « ىريلوأ » رشن دقو . تايكودوئيثلا همسا

 هع نممانع ؟طاماق ىمسملا هباتك ومس ةنس

 ةيطبقلا ةيرعسشلا تاعوطقملا نم اريثك هيف عمج
 سويراقم سيدقلا ريد ف اهدجو ىتلا

 . ىناطيربلا فحتملاو سيرابب ةيلهألا ةبتكملاو
 ابحتسمناكمظنلا نم عونلا اذه نا لاق دقو

 . مهبهاوم هيف اولغتسا طابقألا ءارعشلا ىدل

 تايكودوئيثلا هذه نأ 6« نولام » ركذ امك

 . ةيطبقلا بادآلا ىف ىمظع ةناكم اهل

 ىتلا ضارغألا نيب نم صصقلا ناك دقو
 رهشأ نمو . اضيأ طابقألا ءارعشلا اهقرط

 بهارلا سيديليشرا ةصق ةيرعشلا صصقلا
 ىلع هعطق رذنل ءافو همأ ةلباقم ضفر ىذلا

 ةليوط ةديصق ىهو . ةأرما ىري الأ هسفن

 ليثمتلا ةعارب هيف رهظت راوح لكش ىلع.ادج
 ةساسح ةيحان سمت ةديصقلاو ؛ ريثأتلا ةوقو

 . ةيئاسنالا رعاشملا نم
 مس نى سنس



 تاولص ىهو ةيسنكلا راعشألا كانه مث

 ليحنالا وأ ريمازملا نم ةذوخآم تالمأت وأ

 ةملكلا نم ةذوخأم ىهو ) تايلاصبا ىمستو

 ضعبلاو ( رومزم ىنعمب ىسوملاصب ةيطبقلا

 نم ةذوخأم ىهو ) تاسوهلا ىمست رخآلا

 دقو . ( حيبست ىنعمب سوه ةيطبقلا ةملكلا

 ةموظنم ةصاخ ةحيبستب موي لك اوصتخا
 هذه ةيبلاغ دجوتو « صاخ نحلب ةنحلمو

 ةيدوملصبالا امه نيياتك ىف ةيرعشلا عطقلا

 . ةيكهيكلا ةيدوملصبالاو ةيونسلا
 بدللا

 هروصع مدقأ ذنم ىرصملا بعشلا فرع

 ىطبقلا رصعلا نم انلصو دقو « تيملا بدن

 . روبقلل دهاوشك ماخرلا

 ةديصق نم بدنلا ةداع انل رهظتو

 اهيف وعدت ىتلا ىكتيلكتس همأو سيديليشرا .

 نم ةفاك اي « ءاسنلا اهتنأ » بدنلل ءاسنلا

 دقو « ىعم نيكباو « نعمجت « ءانبأ نبجنأ
 نم ريثكلا هيف اباتك « رمارك ايرام » ترشن
 . ةيطبقلا بدتلا تاموظنم

 ىلع ىوطنت رعشلا تاعوضوم تناكو

 نكمي ىتلا مكحلاو ةيبدألا ىناعملا نم ريثك

 ةيرصملا لاثمألا ىف اهرئاظنب رثأتلا ىلا اهعاجرأ

 بدأ ىقابو ميكحلا ناميلس لاثمأ ىو ةميدقلا

 نأ «لرو» ىريو . ميدقلا دهعلا ىف ةمكحلا

 ذنم بدألا نم نوللا اذه لضفن ناك ىطبقلا

 ىف ةمكحلا نيمضت نأو ةيلوعرفلا روصعلا

 . ةيديعصلا ةجهلل

 قانتعال ةجينت سيلو اليصأ ناك هرعش
 . ةيحيسملا

 بدألا ةغل

 : نيمسق ىلا ىطبقلا بدألا مسقني

 . ةينانوي تاريثأتب رثآتم ىطبق بدأ (أ)
 ترشنتا ىتلا ةيردنكسالا ىف هرثكأ رهظ دقو
 نم ريثك رطضا ىتح « ةينيلهلا ةفاقثلا اهبف
 ىف ةرشتنملا ةينانويلا ةغللاب ةباتكلا ىلا ءابقلا
 ىلا رصم ىف مهتاباتك تمجرتو « كاذنقو ملاعلا

 : مهسفتأ طابقألا اهب عفتنيل ةيطبقلا

 ىف رهظ ىذلاك ميمص ىطبق بدأ (ب)
 سويموخاب اينألاو سوينوطنأ ابئألا تاباتك
 ظعاومو بطخو « ةيطبقلا ريغ افرعي مل نيذللا

 ريغب بتكي نأ أشي مل ىذلا هدونش ابنألا

 طابقألا ملكي ايبعش اميعز ناك امك « ةيطبقلا
 ةتياطبلا مهسلا مهماكح دب ىلع نيدهطضملا
 . ماكحلا ةغل ةينانويلا ةغللاب ال

 هل ناك ميمصلا ىطبقلا بدألا اذهو

 «ةيريحبلا ةحهلل نورطنلا ىداو امه : نازكرم ٠

 ديعصلاب ةيموخابلا ةريدألاو ضيبألا ريدلاو
 ةريدأ نأ ىرن اذكهو

 ميمصلا ىطبقلا بدألل لقاعم تناك نابهرلا
 ةيطبقلا تاطوطخملا ضعب فو . هيتجهلب'

 لعلو . لابجلا لهأ ةغل ةيطبقلا ةغللا ىمست

 ةريدأو هعافترال ديعصلا كلذب دوصقملا

 ىلوت دقو . لابجلا ىف اهدوجول نابهرلا
 مسرع ةنس ضيبألا ريدلا ةسائر هدونش اينألا

 دس ويقول



 هيفو . ىديعصلا بدألل ازكرم ىحضأ ىذلا

 ةييدألا ةغللا ىه ةيديعصلا ةجهللا تحبصأ
 . اهروصع ىهزأ ف ةيطبقلا ةسينكلل

 اهمعزت ىتلا ةيبدألا ةضهنلا هذه مامأو

 عجارتتو رقهقتت ةينانويلا تذخأ هدونش ابنألا
 هب ترشتتا ىذلا درلطملا ومنلا رادقب

 ىلا سانلا لودعبو نييفيرلا نيب ةيحيسملا

 ءابآلا لاوتأ دس 5

 حاون ف ةيطبقلا ةسينكلا ءابآ بنك
 توهاللا : امه نايسيكر ناعرف اهمهأ ةريثك

 تافلوملا كلت لك تيظح دقو تايكسنلاو

 ةيتوهاللا ءابآلا تاباتك

 مه اهتكراطبو ةيردنكسالا ةذتاسأ ناك

 كلذل . هلك ىحيسملا ملاعلا ق توهاللا دمع

 . ةعساو ةرهشو ةريبك ةيمهأ مهتاباتكل تناك

 هفقو ىذلا ةيركفلا ةماعزلا فقوم ناك

 ةنس ةيقبن عمجم ى سويسانثا سيدقلا
 مسج

 تومهاللا ىف هتاباتك عويذ ىلع اشعاب

 تحبصأو « ىحيسملا ناميالل هتاحيضوتو

 توهاللا ملعل ىلوألا رداصملا هتاباتك

 ملعل ابأ سويسانثا ريتعا ىتح « ىحيسملا

 اهعضو ىتلا هتافلؤمو . ةيحيسملا ىف توهاللا

 ىلع درلا »و « ةسلكلا دسحت » نع

 ترشتتا « سدقلا حورلا » و « نييسويرألا

 ىنب اهيلعو « اعساو اراشتنا اصيأ ىه

 دايدزابو ةيبدأ ةغلك ةيطبقلا ةغللا مادختسا

 امدنعو . مهتيموقو مهن ايكن اروعش طابقألا

 ىه ةيديعصلا ةجهللا تناك رصم برعلا حتف
 دعب ضوهن لكو . ةماع ىطبقلا بدألا ةغل

 ةمجرت ساسأ ىلع ناك ةيريحبلا ةجهلل كلذ
 نورقلا ىف ترشتتا ىتلا ةيديعصلا بادآلا

 . ةيحيسملل ىلوألا ةتسلا

 (مرفو را

 حبصأ ىتح مهراكفأ نييتوهاللا ريهاشم ىقاب
 روصعلا كلت ى نييبرغلا نيب عئاشلا لوقلا

 سويسانئا لاوقأ نم ةرابع تدجو اذا » وه

 كصيمق ىلع اهبتكاف « اهبتكتل ةقرو دجت ملو
 «ىراليا» سيدقلا نأ فرعنو « « لاحلا ىف

 « هتيص عاذ ال - اسنرفب هيبتاوب فقسأ

 . « برغلا سويسانثا » هوبقل

 تلقنتا ةيركفلا ةماعزلاو ةرهشلا هذهو

 ىتح ىردنكسالا سلريك سيدقلا ىلا اضيأ

 لوقي نأ ايفاك ناكو . نيدلا دوماعب بقل
 «سل ريكو سويسانثا ناميا ىلع انأ)صخشلا
 .ميلسلا ناميالاب هنم افارتعا اذه حبصي ىكل

 ريرضلا سوميديد تاباتك تلان دقو
 سويسانئتا دمع ىف ةيتوهاللا ةسردملا ريدم

 سوساماد اينألا نأ ىتح « ةعساو ةرهش

 « موريج سيدقلا نم بلط امل همور فقسأ

 قى ةفورعم ةيسلعلا هترهش تناك ىذلا

 حورلا»نع افلم هل بتكي نأ « اهلك ةسينكلا

 دل »قواد



 وه ةهلمعت ام ليفقأ نأ اذه دجو « « سدقلا

 سوميديد هبتك ام ةينيتاللا ىلا مجرتن نأ .
 1 عوضوملا اذه ىف ريرضلا

 رصم ءابآ تاباتك اهتلان ىتلا ةرهشلا هذه

 ةرهش اهتقبس سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف
 ةذتاسأل تلاثلاو ىناشلا نينرقلا ىف ةعساو

 ربكأ لعلو . ةيردنكسالاب ةيتوهاللا ةسردملا

 اهفقلت ىتلا سوناجيروأ تاباتك وه اهل لاثم

 ةوق نم اهيف ام مهعارف برغلاو قرشلا ءاملع

 ريثكلا ةمجرتب ماق كلذ لجأ نمو . قمعو
 فقسأ ىراليباو سونيقور ةينيتاللا ىلا اهنم

 ةيبيلاغ نأ لب . موريج سدقلاو هيبتاوب

 نييتوهاللا مظاعأو ةينيتاللا ةسينكلا ىملعم

 سوناجيروأ نع اولقني نأ ىلع اوصرح اهيف
 فقسأ سويسوربمال حرش نم كلذ رهظي امك '

 دهش دقو . سونيطسغوأ ملعم ناليم

 رب مل هنأ ايلاطيا ف ليسرف فقسأ سويباسوأ
 .ىطبقلا ملاعلا اذه تافل م ريغ ةيقيقح ةفسلف

 رييبكلا سويليسأب ناسيدفلا اكو

 هناربتعي تاسيهلالاب قطانلا سويروغي رغاو

 هتافل وثم نم تافطتقم اعمج دقو « امهل العم

 ::ايلاك ولف ةاكسسأ نانك ق

 كسلا ىف ءابآلا لاوقآ

 طابقألا ءابآ اهب ىظح ىتلا ةرهشلا كلت

 قف اهنع لقت ال ةرهش اهلباقت توهاللا ىف

 نيناوق اهتلثمأ زربأ لعلو . ةنيهرلا بادآ

 « ةرهش نم هتلان امو قيزسوكا . نيدقلا

 سويسانثتا سيدقلا همور ىلا اهلقت دقل ىتح

 سيدقلا مجرت امك . هيسرك نع هيفت نابا
 ىلا هنيناوقو سويموخاب ةةايح موريج
 . ايلاطيا نابهر ةدئافل 4. ةنس ةينيتاللا

 نرسقلا لئاوأ ىف لاغلا دالب ىلا تلصوو

 نايساك انحوي سيدقلا قيرط نع سماخلا
 ىذلا ريدلا ىف ايلمع اهقيبطت ىلع لمع ىذلا
 سدقلا عيضوو . ايليسرام قى هسسمأ

 ادشرتسم ىنابهرلا همالطن سونيطسغوأ

 سيدقلا لعف كلذكو « سويموخاب نيناوقب

  ةينانويلا ةئبهرلا سسؤم ريبكلا سويليساب
 ىف هدنلريا ةسينك سسؤم كيرتاب سيدقلاو

 ىف نارول ىف ذسلتت نأ دعب سماخلا نرقلا

 نم نوكي امبرو . ىموخابلا ماظنلا ىلع ريد
 هتكرت ام ةيموخابلا ةمظنألا راثآ ىقبأو مهأ

 ى تكدني ناف . ةيتكدنبلا ةريدألا ىف رثأ نم

 سويموخاب نيناوق نع ذخأ سداسلا نرقلا
 فرحلاب لقني داكي عضاوملا ضعب ىف هنأ ىتح

 ايلاطيا ىف وئيساك تنوم ريدو . دحاولا

 . انق ىف ىموخاب ريد ىأ نع فلتخي داكي ال

 ءاجرأ ف سويموخاب نيناوق ترشتتا اذكهو
 تاكرحلا تماق اهساسأ ىلعو « هلك ملاعلا

 هذه لازت امو . ىحيسملا ملاعلا ىف ةيريدلا

 .ةينيتاللاو ةينانويلاب نآلا ىتح ةيقاب نيناوقلا
 امناو اوبتكي مل نيذلا ةنبهرلا ءابآو

 هنوقلي امبو ايلمع لئاضفلا ةسراممب اومتها

 مه اوناك ءالؤه « ميلاعت نم مهذيمالت ىلع
 مهنع تفنصف « هباتكلل اعوضوم مهسفنأ

 رايسبك ىتأي ناك مهيلاو « ةديدعلا تافلؤملا

 تس »قا سس
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 مهزابخأ اوطقستيل ملاعلا ىف ةيحيسملا باتك

 . سانلل ارو نوكتل ةليلقلا مهتاملك اوعمجيو

 سويدالب رصم ىلا ءاج م مم ةنس ىف اذكهو

 نابهر نيب ةنس ثكمو سيلوبونيليه فقسأ

 ىفقو 5+6 ةنس اهيلا عجر مث « ديعصلا

 ثورطنلا ىداو نابهر عم تاوئس عبس ىلا وح

 هتيمست ىلع حلطصا ىذلا هئانتك بتكو

 ءاج كلذكو . « نابهرلا ناتسب » ب دعب اميف

 نورطنلا ىداو ةرايزل نايساك انحوب سيدقلا

 هيباتك نمضو م ع٠ ةنس -- مو. ةتس نيب ام

 نع ةريثك ارابخأ « تالباقملا » و « دهاعملا د

 امك . مهلاوقأ نم تافطتقمو نييرصملا نابهرلا

 سيدقلا عمك ,ةئس ضرغلا سفنل رصم راز

 عضوو « « الواب 2 هتذيملت هعمو « موريج )

 « الوب » ابنألا ىرصملا سيدقلا نع اباتك

 هنمض نيبرصملا نايهرلا نع رخآو « دحوتملا

 ىلع - سسأاف عجرو « مهرابخأو مهلاوقأ

 محل تيب ىف نيريد - هآرو هعمس ام ءوض

 . تابهارلل رخآلاو نابهرلل امهدحأ نيطسلفي
 اذه ىف غلاب رثآ هل ناك باتك رهشأ لعلو

 ىذلا < سوينوطنأ ةايح » باتك وه رامضملا
 ةيردنكسالا كريرطب سويسانثا ابنألا هعضو
 اذه لعشأ دقو . همور لهأ حاحلا ىلع ءانب

 دالب ىف كسنللاو ةتبهرلا حور باتكلا

 ةسطقت تناك هتءارق نأ ىفكيو « برغلا

 ىذلا سونيطسغوأ سيدقلا ةايح ىف لوحتلا

 نس هتاقارتعا ىف ركذي امك س ادج هب رثأت
 حبصي ملو « ةسيدقلا هتايح كرت ىتح

 ةراضحلا هاه - م

 لاجر ريهاستم دحأآ لب بسخف ايحيشن

 2 . ةحسنملا

 ىلع ءابآلا لاوقأ ةرهش رصتق# ملو

 ىف اهترهشو اهتميق اهل لازت ال لب « مهروصع

 سمحت دقو . اذه انموي ىتح ىحيسملا بدألا

 « اهرشتو. مهتاغل ىلا اهتمجرتل برغلا لعأ
 ىنم ىتعونجم نم اماه ايناج لخست ىهو
 نرقلا رخاوأ ىف امهيف عمج نيتللا ةقنومع

 موسمامهته ةينانويلاب ءابآللا لاوقأ ىضاملا

 أمك 2دنجو1مونو 1[ ةينيتاللاد رو تعم

 لاوقأ ةعومجم ىف اضيأ اماه ابناج لغشت
 ىتلا مدممادهنو 0دصلتك نييقرشلا ءابآلا

 نع تردص دقو . سيراب ىف اعابت ردصت

 ع ةليدع تافلّمو ثوحي ءابآلا لاوقأ

 ةثيدحلا ةيبوروألا تاغللا ىلا مهبتك تمجرتو

 مهب ولسأو اهيفلرؤم ةايحل ةيفاو تامدقم عم

 ترشتتا دقف ءارحصلا ءابآ امأ . مهترهشو

 نايساكو سويدالب تاباتك ةمجرت ىف مهلاوقأ
 مهنع ردصأ #1١95 ةنس قو . موريجو

 ءابآلا لاوقأب صاخلا هباتك « هيسوبي »

 قرم طا ءوضقأاف 2مم

 ةيطبقلا تاطوطخللاب مئاعلا مامتها

 ةيطبقلاب طابقألا تاباتك لك نكت مل
 ًاأاهنم رفاو ءزج بتك امئاو « انلق امك

 ىلع لضف طابقألل ناك اذهلو . ةينانويلاب

 ةديدج ةريخذ هيلا اومض ذا ىنانويلا بدألا

 .ةينانوي سبالم سبلت تناك ناو احور ةيطبق
  نابهرلا ةصاخبو - طابقألا نأ ريغ

 م اب لس



 ىهئابآ تاباتك ةيطبقلا ىلا اومجرتف اوداع

 هذه تحبصأ اذهبو . ةينانويلاب تبنك ىتلا
 ىطبقلا ثارتلا نم ةيبدألاو ةيفاقثلا ةريخذلا

 . اعم ةيطبقلاو ةينانويلاب ةدوجوم

 تاطوطخملاب اريبك امامتها ملاعلا متهاو

 . ةيطبقلاب الصأ ةبوتكملا اهنم ءاوس ةيطبقلا

 ةكرح دعب ايلج اذه رهظو . اهيلا ةمجرتملا وأ
 نوثوعبملاو ةلاحرلا ذخآف . ةيبوروألا ةضهنلا

 نم ةيطبقلا تاطوطخملا نوعمجي نويملعلا
 ركذ اذعهو . ةميدقلا سمئانكلاو ةريدألا

 بتكلا ةاوه دحأ « كسربيل » ةلاحرلا

 هنأ م ١٠م ةنس رصمل هترايز دعب سراب

 ةعومجم اهنمةريدألا نم ريثكفةردان ابتك دجو
 رصعلا ىلا عجرت ةطوطخم 6٠٠ ىلاوح نم

 ىداو ةريدأ دحأ ىف اهدجو ىنوطنألا

 لسرأ رفع نماثلا قرقلا لئاؤأ قو :..فورطتلا

 ةبيط ةعومجم ىلع اتلصح نيتثعب ناكيتافلا
 فو . راقم ابأ ريد نم ةيطبقلا تاطوطخملا نم

 هتعومجم ىلع «مانت ىرنه» لصح 16م9 ةنس
 ةبتكم بيصن نه تناك ىتلا ةسيفنلا

 ىلع تارايزلا تلاوتو . رتسشنمب زدنليار
 تاطوطخم ىلع رثعف . ضرغلا" !ذهل رصم

 ةبتكملا اهتيبلاغ ىلع تلوتسا ضيبألا ريدلاب

 اضعب ىئاطيربلا فحتملا لاتو سيرابب ةيلهألا
 ةئس ناجروم ةعومجحم تفشتكا مث . اهنم

 ىلا تبسنو مويفلاب ىلوماحلا ريد ىف م
 ءايرثأ دحأ 6« ناجروم تنوبريب » اهيرتشم

 . نييكيرمألا
 مام م6

 ددعب اكيرمأو ابوروأ تابتكم رخزتو ''
 لسمتشت ةيطبقلاب ةبوتكملا ةفاقشلا نم ريبك
 ريغو دوقعو كوكصو تاللاصياو لئاسر ىلع
 ةيبطبقلا تافاقشلا ددع غلب دقل ىتح كلذ

 ةرشع ىلاوح اسمنلاب انيف ىف 62

 . ةفاقش فالآ

 ةعومجم ىلع ١و5 ةنس رصم ىف رثعو

 ىنام ميلاعت ىلع لمتشت ةيطبقلا تايدربلا نم
 . نيلرب فحتم ىف نآلا ةظوفحم ىهو

 ةيطبق تايدرب ىلع 19445 ةنس ىف رثع امك
 ةيسونغ لئاسر ىلع لمتشت ةحفص فلأ غلبت
 .ةرهاقلا ىف ىطبقلا فحتملا اهيلع ىلوتسا دقو

 تابتكملاو فحاتملا تألتما هلك اذهيو

 . تايوطخلا هده اك نناو ا ىروآ ف ةماعلا
 رادلا ةيبتكم ىف ظوفحم اهنم ىقب امو

 ةرهاسقلاب ىطبقلا فحتملاو ةيكريرطبلا

 .:ةميدقلا سشئاتكتلاو ةرردألا تاشكمو

 هذهل سراهف عبطب ةيملع تائيه تماقو

 تاطوطخملا ضعب رشنو ةيطبقلا تاطوطخملا

 نيلعتلاو اهتسارد عم اهنم ضعبلا ةمجرتو

 ةقرفتم تاهج ىف نوريثك ءاملع ماقو . اهيلع

 نم ركذن تاطوطخملا هذه ةساردل ملاعلا نم

 « تياوه نيلفياو « ونيليمأو « مرك مهنيب
 « روفولو « لتو « لروو « فرودنيشتو

 هسولركو جيلوبو هلاكو ستفياو « جدبو

 ىف ةيطبقلا تاساردلل تحبصأو . مهريغو

 غرفتي ةصاخ ماسقأ اكيرمأو ايوروأ تاعماج

 . ءاملعو ةذتاسأ اهل

 ل هم



 نارارسا

 فا ةايجلا
 ةيطبقلا نوئفلا

 لومخلا نم تارتق اهتايح ىف نونفلا ىناعت

 ةديدطج فورظ اهتتاو اذاف « فعضلا وأ

 اهتافص فلتخم اهعم ةلماح تداع شاعتتالل

 ىف ثدح دقلو . اهعباطو اهصئاصخو ةميدقلا

 ةايحلا تحسفآ نيح رصم ىف ىحيسملا رصعلا

 نوفقلا تمن نأ « نونفلل الاحم ةيرصملا

 تافصلا فلتخم اهتايط ىف ةلماح تعرعزرتو

 لوقت اذه قو . ةقباس روصع نم ةثوروملا

 مدقتي ال نفلا نأ نآلا نموت اننا « رشولاز »

 نأ تباثلا نم لي « درطم ميقتسم طخ ىف

 « ىفتختو ىحمت مث مكارنتو لباقتت هتارايت

 . حوضوو ةوقب روهظلا ىلا دوعتل

 هذمه روهظلا ىلا ةدوعلا ةرهاظ ناو

 . ىطبقلا نفلا ىف ةسوملم اهدحن

 : ىطبقلا نفل ةماعلا تافصلا

 : ىبعش نف - الوأ

 ممألا نونف صاوخ نم ةيبعشلا نكت مل
 فنك تحت تأشن اهنأل ةراضحلا تاذ ةميدقلا

 تبستكاو « هاجلا باحصأو ءارمألاو ماكحلا

 . مهتباعر نم اهروطتو اههيجوتو اهدوجو
 نينانفلا نوراسبتخي ةداسلا ءالؤه ناكو

 ةينفلا عطقلا نم اذك وأ اذك عنصب مهنورمأيو

 ىرصملا نفلا دهن اذكهو . نوبيحتسيف
 هولوأ نيذلا كولملا دهع نابا شعتني ميدقلا

 مهتم ءافعضلا رصع ىف فعضيو « مهتياعر

 . هولمهأ نيذلا وأ

 قرشلا ىف لوألا وهف ىطبقلا نفلا امأ

 ناف . ةيبعشلا ةفص هل تناك ىذلا ميدقلا

 ناك امك رصم نونطس اودوعي مل ةرطابألا

 لب . ةملاطبلا مايأ وأ « ةنعارفلا مايأ لاحلا

 ةعبات ةينامور ةبالو مهدهع ىف رصم تناك

 اودارأ اذا ةرطامألا راصو 3 ةطئزي وأ امورل٠

 مهمصاوعف اهنوميقي مهدلخت ةينف لامعأ ةماقا
 هيجوتلا ىطبقلا نفلا دقف اذبو . رصم ىف ال

 نحنف ء ةتحبلا ةيبعشلا وحن هجتاو ىسايسلا
 ريدلا ىف ةريبكلا ةسينكلا ىلا انرظن اذا

 سيدقلا ءانب نم ىهو جاهوس برق ضيألا
 « ةمددقلا رصم سئانك انرز اذا وأ « ةدونش

 ةيبرغلا ةفضلا ىف ناعمس سيدقلا ريد وأ

 اذا وأ ةجراخلا تاحاولا سئانك وأ ناوسأب

 وأ ىطبقلا فحتملا ىف ةيطبقلا راثآلا اندهاش

 اهب ماق ةينف الامعأ دجن ملاعلا فحاتم فلتخم

 ىطبقلا نانفلا اهيف عضوو ىرصملا بعنشلا

 . هتراهمو هحور ةراصع



 ىندمو ىنيد نف  ايناث

 ىنيد نف ىطبقلا نفلا نأ ضعبلل ليخ
 نم امو « بسحف ةدابعلاو ةسينكلاب لصتي
 نديكلا ىف رزق طاش يالا اذه نإ كنف
 امك ةينيدلا رومألا ىف رهظي « هلمكأب ىرصملا
 انك ناو . حوضوب ةيندملا ىحاونلا ىف رهظي

 رتمبلا كلذ نما ةكانلا قانعلا ليا كاد

 عجرمف « ةريدألا وأ سئانكلا لثم ةينيد رث
 هتدابع رودب ةداع بعشلا مامتها ىلا كلذ
 . اهيلع هتظفاحمو

 نم انقلضو ىلا زئاغلا مه نآ كاساألو
 اضيأ ىه ةيمالسالا رصم نم وأ ةميدقلا رصم
 وأ دباعملا لثم ةينيدلا ىحاونلاب لصنت رئامع
 . حاسملاو ةحرضألا

 ثتوس نم فراخزو ةدمعأ انئلصو دقو

 .ةريدأآ نم انلصو ام بناج ىلا بعشلا دارفأ

 اهسيلب ناك ةشمقأ انتلصو امكو . سئانكو

 ةشمقأ انتلصو ةينيدلا ةمدخلا ىف ةنهكلا

 وأ مهتايح ىف سانلا ةماع اهسيلي ناك ةديدع

 تاودأ نآلا انيدلو . مهاتوم اهب نونفك

 تاودأو سئانكلا ىف مدختسست تناك

 . ةعانصلا وأ « لقحلا وأ لزانملا ف تمدختسا

 اهنع ربعو ةيرصملا ةئيبلا نه عبن نف  اثلاث

 حمالم ةيطبقلا هوجولا روص ىف ىرن
 هفنأو نيتريدتسملا نيتعساولا هينيعب ىرصملا

 ةفيلألا تاناويحلا روص ىرن امك هترشب نولو
 بلكلاو طقلا لثم لوقحلاو تويبلا ألمت ىتلا

 . لمحلاو لمجلاو ةرقبلاو

 تانثلا قاروأ انل روّصت فراخزلا ىرنو

 روص ىرن امك . ستئاكالاو حمقلاو نامرلاو
 اهلكو لينلا رهن بابع رخمت ةيعارشلا ةئيفسلا
 ةلوادنملا ةميدقلا ريطاسألا دجنو ( هيدل ةفولأم
 .نأ دعب وأ ميدقلا اهصنب ءاوس نيبرصملا نيب

 قفتت ةديدج اروصو ةديدج ىناعم تذختا

 . نويرصملا اهقنتعا ىتلا ةديدجلا ةنايدلا عم

 ةينف تارثؤمو نونف نم هقبس اه ةرمث  اعبار
 ىرصملا نفلا رثأ ىطبقلا نفلا ىف دجن اننا

 ناو « ىنامورلا نفلاو ىقيرغالا نفلاو ميدقلا

 ةصلاخلا ةيرصملا حورلا دجن عقاولا ى انك

 . ايونج داليلا ىف انهجتا املك

 ىروسلا نفلاب ىطبقلا .نفلا رثآت كلذكو
 دق ةيحيسملا نأ ذا . ةوواجملا دالبلا نونفو

 ماسلا ىف ترشنتاو نيطسلف دالب ىف تأشن

 ضب اهعم ترشنتاو طسوتملا رحبلا دالبو

 راصو لاصتالا مكحب دالبلا كلت نونف

 . ماشلا نف ةصاخبو اهنونفب نومتهي نويرصملا
 ةماخض ال لامج نف ب اسماخ

 غلب امك ةعورلا دح ىطبقلا نفلا غلبي مل

 جاتا دقف هنأ امك « ميدقلا ىرصملا نفلا

 ىرصملا نفلا اهب زيمت ىتلا ء ةمخضلا ءايشألا
 « مارهألا انتلصو ةميدقلا رصم نمف'. ميدقلا

 ةمخضلا ليثامتلاو كنركلاك ةلئاهلا دياعملاو

 ةخماشلا ةدمعألاو « سيسمر ليثامتك
 لامج نف ناك ىطبقلا نفلا نكلو . تالسملاو

 سس ني اسس



 ةئيزلل نف  اسداس .

 سوءرو ىنابملا زيرافأ نم ريثك انلصو
 ناردحلا هب نيزن امم ريثكو « ةدمعألا

 تيباوتلا هب نيزت امو « ةدمعألاو فقسألاو

 رهظأ امك . ءاسفيسفلاب ةفورعملا تاعونصملاو

 ىلح نم ءاسنلا هب تنيزت ام ىطبقلا نفلا انل
 ناولألا تاذ ةصاخو سيالمو ةميرك راجحأو

 تاباتك ىلا ةئزلا تدتماو « اهنم ةيهازلا

 اهفئاحص اوفرخزو بتكلا اونيزخ طابقألا

 . ةعورلا دح ةغلاب فراخزب

 “٠ ةيسدنهلا لاكشألا مدختسي نف  اعباس
 : ةيزمرلاو

 ةيقاللملا طوطخلاو رئاودلاو تاعبرملاو

 ىستن الو « ءىش لك ىف ةمدختسم د « ةعطاقتملاو

 نه روص

 : ةرامعلا

 نونفلا ناولأ نم نول ىأك ةرامعلا

 نم هيوتحت ام لكب ةئيبلل ساكعتا ةليمجلا
 . ةيدامو ةيحور ناعم

 حضاو لكشب ىنعملا اذه اهيف لثمتي ةميدقلا

 انتل ربعت اهلحارم عيمج ىف ىهف . ماسجم

 ىتلا ةفلتخملا تارايتلا نع احضاو اريبعت

 . روصعلا فلتخم ىف ىرصملا عمتجملا تعزانت

 نأ ىلا انبهذ اذا نيغلابم وكت ال انلعلو

 .ةنرسلا ةراسفلاو

 ةيصاخو « ةيصاخلا هذه نأ ىلا.وبنن نأ

 ناحنجت ام اريثك اتتاك « اهتقبس ىتلا نييزتلا

 ناتامه تعفد دقو « ةيزمر رومأ وحن

 مقاولا نع اديعب ىطبقلا نفلاب ناتيصاخلا

 رجب دق ىذلا رمألا ذاسنالا ةعيبط ريوصتو

 .نيدلا لاجر اهيلع قفاوي ال ةعيلخ رهاظم ىلا
 ةيرت ادجو رصم مالسالاو برعلا لخد نيحو

 نونانفلا ذخاف « ةيلفلا تاريبعتلل ةبيضخ

 برعلا بسانت ىتلا ةيتفلا مطقلا نوجرخي

 ق اح ضاو هارن امم ؛ ىمالسالا نيدلاو

 ةيسدنهلا لاكشألا ىلع ةمئاقلا فراخزلا

 نع دعبت' ىتلا ةيزمرلا ىناعملا تاذ موسرلاو

 تافص دحن اذكهو . صاخشألا ريوصت

 ىحيسمملا ىرصملا نفلا ىق ةخسار ةليصآ ةيرصم

 ىرصملا نملا ىلا هرودب هملس ىذلا

 . ىمالسالا

 ةطبقلا نونفلا

 غلاب ىحور ىدص امهل ناك ةميدقلا ةيرصملا
 ءاحنأ عيمج ىف ىرامعملا نفلا فييكت ىف رثألا

 ةميدقلا ةيرصملا ةرامعلا ايازم نمو . ملاعلا

 نم قثينت تناك اهنف نأ ةثيدحلا ةلودلا ىتح

 اهئوضىلع عاطتسا ةيوق تاعاعشا هطوطخ نيب

 نيوكتلا ىلا ليبسلا ةفرعم نامورلاو نانويلا

 نوعضي فيك اهنم اوفرع ذا « ءاشنالاو
 .حضاو فده دنع ىقالتتل ةيرامعملا مهطوطخ

 ةرامعلا ىه ىه ةيطيقلا ةرامعلاو

 ةينامورلا ةيناتويلا ةرامعلا ىهو « ةينوعرفلا

 د اكن



 . رصم ىف ةيمالسالا ةرامعلا ىهو رصم ىف
 ىهف : اهنم لك نيب لصفت ىتلا قراوفلا امأو
 ىف ةينمزلا تاطلسلا اهتضتقا ةيميلقا قراوف
 ىف اهنكلو « ةينيد تارابتعا ضعب مث « ام دهع

 ىتلا سسألاو لوصألا دنع ىقتلت ةقيقحلا
 نكي امهمو . ةينوعرفلا ةرامعلا اهيلع تماق
 وأ ريوحت نم رصع لك ىف اهيلع لخد ام ناف
 نم اهعنمي مل « ةئيبلا فورظ مالي امب فييكت
 .ةيساسألا اهرصانعو اهحورب ةظفتحم لظت نأ

 نفلا حورب تزفق ةيطبقلا ةرامعلاو
 نم اهيلع أرط ام لكو « هرصانعبو ىنوعرفلا
 .طقف ىلكشلا اهرهظم الا سمي مل هناف ريوحت

 ةلصتملا نفلا تاقلح تلمكأ ةريخأ ةقلح ىهف
 ةراضحلاو ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا ذنم

 . رصمب ةينامورلا ةينانويلا
 نيدلا نونفي طبتري ىرصملا نفلا ناك املو

 ىحيسملا دمهعلا ىف ظفتحا دقف « اهمزالبو
 ةميدقلا ةيرصملا تاداعلاو ديلاقتلا نم ريثكب

 الصتم هنم ناك ام ةصاخبو نيدلا مزالو

 ةيمويلا ةايحلا ىف ديلاقتلاو تايزمرلاب
 زكرم امأ . اهريغو دايعألاو ةيزئانجلاو

 فرشت ىتلا امور ىهو برفغلا ىف ةيحيسملا
 مث ء« ةيبرغلا ةيبوروألا ةراضحلا ىلع
 « ةيقرشلا ةراضحلا زكرم ىهو ةينيطنطسقلا

 ةرامعل ديدج زارط داجيا امهنملك تلواح دقف
 اسناد اتاك امهنأ الا ديدجلا نيدلا عم قفنت

 تقبس ىتلا ةميدقلا تاراضحلاب نيتديقم
 نيترطضم امهيسفت اتدجوو © ىحيسملا دهعلا

 د كلا نيدلا اذه ميلاعت نم ريثك لقنل

 اتلقنو « ملعلاو ةفرعملا ىف امهتقبس ىتلا رصم

 اتلقتن امك « ديلاقتلاو زومرلا نم ريثكلا اهنع

 اعينم اهنم اتتختاو رصم نونف نم اريثك

 نيب ىرصملا اهيف برق ىتلا ةيفرخزلا تادحولل

 كلذلو « ديدجلا هنيد نيبو ةميدقلا هجذامن

 هذه نم تنبت ةيحيسمملا زكارم نأ ىرت

 لك تعاطتسا ام ةميدقلا ةيفرخزلا تادحولا

 .ديدجلا اهنيد عم قمتت' ةقيرطب هرسفت نأ اهنم

 رصعلا نم ةمئاق ةيرصم ةنيدم انليخت ول

 ندملا اهطيطخت ىف هبشت اهاندجول « ىطبقلا

 ردشي ثيح ديعصلا ىفف . ةميدقلا.ةيرصملا
 ةنيدمك نبللا نم ىنبت تويبلا تناك رطملا
 تناك ىرحبلا هجولا ىفو « رصقألا ىبرغ وباه

 رصجحلا وأ رمحألا بوطلا نم ىثبق تويبلا

 انيم ابأ ةنيدم نم اهانفرع امك ئريجلا

 برق ةيبرغلا ءارحتصلاب ( انيم سيدقلا )

 . ةيردنكسالا

 3 مقر ةروص (

 امك ةريبك ةيبشخ باوبأ تويبلل تناكو

 نم جالزم اهلو . نآلا ىرصملا فيرلا ىف هارت
 تويبلل تناكو « مويلا ىلا فورعم بشخلا
 ةراجحب ةقينم تاهجاو اهلو « ةعفترم فقسأ

 تناكو . ةداع بنعلا قاروأب ةفرخزم ةشوقنم

 ندم ىف اهاياقب ىلع رثع ىتلاك سئانك اهب

 اتساو اسنهبلاو طيوبو ةميدقلا رصمو انيم ايأ

 تاحاولاو جاهوسو ناوسأو ةراقسو ةبيطو

 اهب .ةحيسف تاعاق نم نوكتتو « ةجراخلا

 ةعلضم وأ ةريدتسم ةيماخر ةدمعأ نم فوفص

 م ال اح



 ناولألاو شوقنلا عدبأب ةشوقنم سوءر تاذ

 نع الوصفم اهلكيه نوكيو . ةيهازلا ةتباثلا"
 شوقنملا بشخلا نم عونصم باجحب ةعاقلا

 ةفلتخم ةيسدنه لاكشأ ىلع « قشعملا وأ

 ةفلتخم لاكشأو نيسيدقلا روصب ىلحمو

 دحن امك ؛ جاعلا نم هقئاقر ضعبو . بيلصلل

 . ةميدقلا رصم ىف ةجرس ىبأ ةسينك ىف كلذ

 ىأ ةينح ةسينكلا نم ةيقرشلا ةيحانلا ىو
 . طئاحلا ف فوحت

 ةليطتسم انايحأ ذوكت ةسينكلاو

 بهذيو ىكيلزابلا زارطلاب فورعملا لكشلاك

 « طابقألا ىلع ليخد هميمصت نأ ىلا ضعبلا
 رمألا لوأ هدحت ميمص ىرصم هنأ رمألا عقاوو

 ىتلا كنركلا دبعمب تالافتحالا ةعاق ىف

 ١4٠٠ ةنسم ىلاوح ثلاثلا سمتحت اهديش

 تاذ ىرخأ انايحأ سئانكلا قو .م-ق

 نم ةقبطب لخادلا نم ةيلطم ناطيحب بابق
 حيسملا ديسلل روص اهيلع موسرم سبجلا
 نم ةتبثم فراخزب ةفرخزم وأ نيسيدقلاو

 قوفو اهدوقع نطاوب ىف رجحلا وأ سبجلا

 روصل ةصصخملا ناكرألا قوفو اهتدمعأ

 5 نيسيدقلا

 :لثم ءارحصلا نم ةبيرق ةنيدملا تناك اذاو

 وأ ةحراخلا تاحاولا لثم وأ انيم وبأ ةنيدم

 رابألا اهل اورفح ةنوارحصلا ةريدألا دحأ

 نزاخم ىف راطمألا هايم اونزخ وأ ىقاوسلاو

 ءارحصلا ىف اهدجت ىتلا رابآلا هذه اريثك هبثت

 « ةينامور ارابآ ضعبلا اهيمسي ىتلاو نآلا

 لبق اهوفرع دق ةنعارفلا نأ رمألا مقاوو

 تاودأ تئاكو . نيتسسلا فالآب ناموزلا

 ىتلا كلت هيشت لقحلا تاودأو ةراحنلا

 نوعنصي نيذلا نيراجنلا دنع نآلا اهدهاشن

 ( لالغلل عماوص دجنو . ةيبشخلا ىقاوسلا
 ريبك دح ىلا هبشت ةيراكذتلا ايادهلل عناصمو

 وأ ىليلخلا ناخ ىف نآلا اهدجن ىتلا عناصملا

 طواف

 : ربوصتلا

 ىطبقلا رصعلا ىف دئاسلا ريوصتلا ناك

 مدقأ ذنم ترتاوت ىتلا ةقيرطلا ىلع ريسي

 ناولأب ريوصتلا ةقيرط ىهو رصم ىف روصعلا
 ةاطغملا طئاوحلا ىلع ( كسرفلا ) ديساكألا

 هذهب مسرلا رمتسا دقو . سبجلا نم ةقبطب
 .ىئامورلا رصعلا ىلا ةميدقلا ةيرصملا ةقيرطلا

 ايحيسم الكش مسرلا ىف ةقيرطلا هذه تذختاو

 ىيحيسم نيب رشنتا اهنمو « ىطبقلا رصعلا ىف

 رصع ىتح كلذك رمألا لظو « برغلاو قرشلا
 ْ . ةضهنلا

 ىلع ريوصتلا ظفاح دقف رصم ىف امأ

 رشع ىداحلا نرقلا ىتح ةميدقلا ةقيرطلا
 اذه باج ىلا طبقلا ذخأ مث © ىداليملا

 ذخأب ملو . ريوصتلا ىف ىرخأ قرطب نوللا
 «ةروظنملا ةعيبطلا نم هلاكشأ ىطبقلا ريوصتلا

 تاعوضومو ءادهشلاو نيسيدقلا روص هنكلو

 لثملا كلذ ىف هدئار ناكو سدقملا باتكلا نم

 ىلع صاخشألا روص اهيف رهظت ىتلا ايلعلا
 اومسر مهنأ ىتح راقولاو رارقتسالا نم ةجرد

 تيدا



 | « هيف ةجاذس ال « ريبك هجوب الفط حيسملا

 هوجولا ىلع الالظ اومسري نأ اوشاحتو
 . ناولألا ءودهو سابللا ةطاسب اوعارو

 .(”و*؟و ١ مقر ةروص)

 بشخلاو رجحلا ىلع شقنلا

 رصم ىف ىطبقلا فحتملا ىف نآلا دهاشن
 ناجي ةفلتخملا ملاعلا فحاتم ىفو ةميدقلا

 ىلع ةئيبلا ريثأتب اهيف رعشن رجحلا نم ةدمعأل

 ٠ لكش ىلع لودجملا اهنمف « ىنفلا لايخلا
 ىتح « هعنص تاحنلا نقتآ اليدحت لالسلا

 بصقلا نم ةعونصملا لالسلاب هيشلا ديدش ادب

 ناحيت اهنمو « اننيب ةلوادتم تلاز ال ىتلا

 وأ تابنلا قاروأل ىفرخز لكشب ةتوحنم
 نم ةكباشتملا فراخزلا وأ « ةيتابنلا عورفلا

 وأ ستناكألا تابن وأ نامرلا وأ بنعلا تابت

 ناجحين اهنمو : ستوللا تابن وأ ليخنتلا فعس

 لكشلا ةيراحم فراخزبي اهفيواحت ةنيزم

 نونسللا وهو ضلال لوللاب ذولج اهمهو
 رثع فراخز ضعب كائهو « تابنلل ىعيبطلا
 ءاوهلا ةيعادمك ةعيبطلا رهاوظ نع ربعت اهيلع

 اريبعت اهنع ريبعتلا ءاج « راجشألا قاروأل

 « ناولألاب ناردجلا نيزت شوقنلا تناكو
 ةئيبلا نع نفلا اذه ربع كلذكو « رفحلاب وأ

 ىلع ىطبقلا «فحتللا ىف دحصق “+ اقداص ايت

 ةدلب ىهو ) طيوب نم باب ةهجاو لاثملا ليبس
 (. طويسأب طوريد زكرم عبنت طولفنم برق
 دقو ةرئاد فصن لكش ىلع ىريجلا رجحلا نم

 :.. نامرلا رامث فراخزبو ةيسدنه موسرب ىلح

 اثدحو اميدق ىرضملا طابترا ىلع لدي اذهو

 ةيرصملا ةئيبلا صاوخب « روصعلا ءفلتخم ىو
 بسني نامرلا لازي الو . ةيرصملا ميلاقألاو لب
 . طولفنم ىلا

 زيرافألاو طئاوحبلا'طبقلا فرخز كلذك

 نمض ىرنف « ذاويحلاو رويطلا نم روصب
 رويطلا ىدايصل اروص ىطبقلا نفلا فراخز

 الضف دوسألاك ةسرتفملا شوحولاو كامسألاو

 فارألاك ةفيلألا ةيرصملا تاناويحلا نع

 فراخزلا هذه نم ريثكلا لصأو . ثالزغلاو

 رارمتسا نيبيو « ةينوعرفلا رصم ىلا مجري
 امك . ةفلتخملا هروصع ىف ىرصملا نفلا ةدحو

 دادحلل ةروص ةيرامعملا فراخزلا نمض ىرث

 ىف فورعملا اهلكشب هتاودأ هب طيحت ىطبقلا .
 -. مويلا رصم

 نفلا صقنت ةباعدلا حور نكت ملو
 نمض ةّيطبقلا راثآلا ىلع دحن انناف « ىطبقلا

 لثمت تاحول « شوقنلاو روصلا نم هفلخ ام

 ةصقلل اقبط طقلا ىلا مدقتي ناريفلا دفو

 ىذلا وه املع ناريفلا مفر دقو « ةروهشملا

 امك . نامألاو ةندملا ملع مويلا ىتح ربتعي

 . هديب احاسمت بعاذدب

 .(1١!وثه والو "وهو ؛ مقر ةروص )

 : تاجوسنلا :

 ةييدقلا اهروصع دنم رصم ترهتشا

 تاجتنم ردصت تناكو تاجوسنملا ةعانصب
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 ىطغملا ىمطلا نم ىهو ( طوريد نم برقلاب ) طيوابب ةسينك نم ( ةينح ) ةيقرش ١
 ٠ كسيرفلا ناولألاب ةموسرم صجلا نم ةقبطب

 رشع ىنثألا نييراوحلاو ءارذعلا ةديسلا ةروص ىرت هتحتو حيسملا دوعص ىلعألا ءزجلا ىف

 ٠ ١ نييرصملا نيسيدقلا نم نينثاو
 ٠ ميدقلا ىرصملا نفلا ىف مسرلا ةقيرط نع فلتختال اهمسر ةقيرطو

 ىداليملا سماخلا نرقلا رخاوأ نم

 ا



 ءاوحو مدآ لثمت ىهو , باعجلا مأ ىف موييفلا ىف اهيلع رثع كسيرفلاب ةيصج ةروص  ؟
 2 ٠ ةئيطخلا دعبو  سنج امهل نكي مل نيح ىأ  ةئيطخلا لبق « ةنجلا ىف

 نع ريبعتلا ىف قفوو ( ءاوحو مدآ ) ةصق نع ةطيسبلا ةروصلا هذه ىف نانفلا ربع دقو

 ٠ اهعون ىف ةديرف ةينف ةعطق ةروصلا هذه نم لعج امم ةقيقد تاظحالم نودو ةفلتخملا رعاسشملا

 ىداليملا ىشاعلا نرقلا نم

 مس دس



 الوب نييسيدقلل ىعو ةيبرعلاو ةيطبقلاب ةباتك اهيلعو ةيتيزلا ناولالاب ةنوقيأ
 ٠ موي لك ىف زبخلا نم افيغر امهيلا لمحي بارغلا ةصق ىلآ زمرت سوينوطنأو

 ( ءادهشلل ١595 ةنس ) رشع نماثلا نرقلا نم



 ىف ةسضورعم نآلا ىهو ةميدقلا رصمب ةقلعملا ةسينك نم ةروفحم ةيبشخ ةحول -
 ٠ ةيطبقلا ةغللاب ةباتك اهيلعو , فعسلا دحأ موي ميلشروا حيسملا لوخد لثمت « ىطبقلا فحتلملا

 ٠ حاسمت هيفو لينلا رهن لثمي روفحلاب شخلا نم ليوط زيرفأ نم ءزج  ه

 ىداليملا عبارلا نرقلا نم

 نتي اكل د



 جوامت ةكرح لثمي وهو « ةراقسب ايمرأ ابنألا ريد رئافح نم رجحلا نه دومعل جات
 ٠ بيلصلا ةمالع هالعأ ىفو ؛ حيرلا لعفب ستناكألا ناصغأ

 ىداليملا سداسلا نرقلا نم

 _[اووح



 مدقأ وهو , ةراقسي ايمرأ ابنالا ريد رئافح نم تاجرد عبس وذ نجحلا نم رينه
 * نآلا ىتح رصم ىف هيلع رثع نبنم

 ىداليملا سداسلا نرقلا نم



 اجيموألاو افلألا حيسملل زمر اهتحتو ىلعأ ىف بيلصلا ةمالع هيلع , ربق دهاش 4

 ةفورعملا خنع ةايحلا زمرل ناتراش دهاشلا لفسأ ىفو :ء ةياهنلاو ةيادبلا ىأ ( ءايلاو فلأآلا

 نيبو ةايحلا ىنعم نيب تعمج اهنأل هروهظ ذنم ىطبقلا نفلا اهمدختساو ميدقلا ىرصملا نفلا ىف

 ٠ بيلصلا ةمالع

 ىداليملا سداسلا نرقلا نم

 ني انفاس



 نم مغرلابو . ملاعلا نادلب عيمج ىلا اهجيسن
 مث ىنامورلا مث ىنانويلا مكحلا تحت اهلوخد

 ىف ىرصملا هعباطب اظقفتحم لظو جيسنلا ريغتي
 . ةيطبقلا هتروص

 اونقتأ امك ةعانصلا هذه طابقألا نقثآ

 ةتشاثلا ناولألا تاذ غابصألا ةعانص اهعم

 امور ىلا مكهتاجوسنم نوردصي اوناكو

 نم ةريثك جذامن انتلصو دقو . ةطنزيبو

 ىلا اهئاقي ىف لضفلا مجري ةيطبقلا تاجوسنملا

 ف طابقألا ةداع ىلاو ةيرصملا ةيرتلا فافح

 ىباقم ىف مهنفدو مهسابل لمجأب مهاتوم نيفكت

 لينلا رهن ىداو نع اديعب ءارحصلا ىف ةيلمر
 . ناضيفلا هايم نم افوخ

 ناتكلا نم عنصت تاجوسنملا تناك

 رهشأو « نطقلا نم تعنص امك فوصلاو

 سيئات تناك ةعاتنصلا هذه ىف ندملا

 امرفلاو قيبدو طايمدو اطشو ةيردنكسالاو

 ميمخأو اسنهبلا ىلبقلا هجولا ىفو « اتلدلا ىف

 (ةدايع خيشلا مس اب نآلا ةفورعملا) ىوليطناو

 فرخز ىطبقلا عناصلا ناكو . مويفلاو

 تابن وأ كامسألاو رويطلل موسرب جيستلا

 ةيسدنه لاكشأ وأ بنعلا ديقانع وأ ستوللا

 . هجوأ وأ صاخشآ روصب وأ

 . ( مقر ةروص )

 : ىرغصلا نونفلا

 « ةأرملا دنع نيزتلاب ةصاخلا نونفلا اهنم

 . ديلجتلاو طخلا مث « نداعملا ةعانصو

 ةأرملا تناك دقف ةأرملا دنع نيزتلا نع امأ

 قرزألا' نوللاو « شومرلل لحكلا لمعتست
 . مضت تناكو . هجولل رمحألاو نينيعلا لوح
 اطارقأ وأ اهينذأ ىف عساولا ىرئادلا طرقلا

 اهمصعم نيزتو « بنعلا دوقنع لكش ىلع

 لك نم ةيح سأرب ىهتتنت ةكيمس رواسأب
 ةيح سأرب ىهتني اموربم ناك اهضعبو . ةيحان

 ضعب ناكو رخآلا فرطلا نم اهليذو فرط نم

 . ةبيركلا رهاوجلاب اعصرم ةيبهذلا اهيلحأ
 نآآلا ةفورعملا ةبللاب هبّشأ ادقع عضت تناكو

 ةأرملا هعنصت دقو « ةضفلا وأ ساحنلا نم

 1١(. مقر ةروص)

 لحاكم ىطبقلا رصعلا نم
 دجن لاثم لا ليبس ىلعو + جاعلا نم طاشمأو

 هيلع تشقن ىطبقلا فحتملاب هذ مقر اطشم

 ريرس ىلع ةئكتم ءانسح لثمت .ةعيدب ةروص

 نرقلا ىلا طشملا اذه عجريو « بلك هتحن

 طاشمأ هيشلا لك هبشيو « ىداليملا عبارلا

 ىمسملا طشملا اضيأ اوفرعو . ةينوعرفلا رصم
 اهيلع جاعلا نم طاشمأ كانهو . ةيالفلاب :نآلا

 . ةيجيسم هيلي موسر

 اذه نم انتلصو ىتلا ةفلتخملا موسرلاو

 ةيرصملا ةايحلا نم ةيح اروص انل نيبت رصعلا
 . اهايحي ميدقلا ىرصملا ناك ىتلاو اهايحن ىتلا

 «ىحيسملا ىرصملا رصعلا راثآ انل اهتظفح ىتلاو

 عى ةليويسلا ةرقسلا ةزوتعلا اهو.

 اهنباو اهتنبا عم ةسلاج ةيطبق ةأرمال ايشيرب

 ات و دقو

 نو ففر ده



 فومصملا نم طويخب جوسنملا ناتكلا نم وهو ىطاهقلاب فورعملا جيسنلا نم راتس

 ءاسنو لاجر نم صقرل ةفلتخم رظانم راسيلا ىلعو رامزملا بعال نيميلا ىبع هيف رهظي 2 نولملا
 * ليخلا صقر رظانم رئاودلا ىف رهظت امك

 ىداليملا ثلاثلا نرقلا نم

 مال ل | ةراضملا زودجو



 ده فم و

 ىد اليملأ عبارلا ن  2نم ١

 هه أ

 | تاحاولاب
 بعدلا نم

 دقلا ط ابقألا رباقم ىف ةب

 وقنع

 ةمي

 ىلع ذلا ناطرق بنعلا د
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 فحتلتو « ىجاعلا اهيلح قودنص اهبناجبو
 هفرعن ام هبشي ىرصملا شامقلا نم لاشب ةنبالا
 نم شوفت هيلع « تاجوسنملا نم مويلا
 ثالثلا ءاسنلا روص اهنمو « ةميدقلا ريطاسألا

 نيتنثا ىلع قلطأ دقو ىونيتتا ىف تدجو ىتلا
 ةديسلا ةثلاثلا ىلعو انويكيلو سيدات نهنم

 ناصمق ةثالث ةسبال سيات دحن « ةيطنزيبلا

 اعئاش ِكلذ ىرن امك امهضعب قوف نيبابلجو

 ىلبقلا هجولاو فيرلا ىف تاديسلا ضعب نيب
 « ةليوط مامكأ اهل ةقطنم بابلجلا طسو ىفو

 هلو « هلفسأ ىف ءارمح ةفاحب ىلحم نايلجلاو

 « رفصألا ريرحلا نم مامألا ف نايسأر ناطخ

 ناتكلا نم ابابلج ةيدترم اتويكيل دجن امك
 مامكأألا دنعو هلفسأ دنع اضيأ ىلحم ضيألا

 دق اهنأ ظحالنو « قماغ قرزأ طخب ةقايلاو

 هبسش ى ىلعأ ىلا عمج لاشب اهرعش تفل
 ةيح ةروص انيطعت ثالثلا ةوسنلاو . جات
 ةديدعلا عاونألاو : اهزرطو سبالملا عاونأل

 هيلع ناك ام ليخنت انلعجي امم رعشلا فيفصتل
 قوذو ةقانأ نم ىطبقلا رصعلا ىف ةماع ءاسنلا

 . نهتتيزو نهسبلم ىف ميلس
 دحن انناق « ةيندعملا تاعانصلا نف نع امأ

 ةأرملا اهتمدخت سا ىتلا ةفلتخملا تاعونصملا

 ةفاتخم لاكشأ ىف حيباصم دجنو « اهتنيزل
 ةددعتم ةيلزنم ىناوأو عومسشلل دعاوقو

 . لاكشألا

 ( مقر ةروص (َ

 ديلحتلاو طخلا

 مهروصع مدقأ ذنم نويرصملا ناك
 ىلا هنوردصيو ىدربلا نم قرولا نوعئصي

 طابقألا دحن نحن اهو . ملاعلا ءاحنأ ةفاك

 مدقتي مث . قرلا ىلعو ىدربلا ىلع نوبتكي

 موسرلاب بتكلا فئاحص نونيزيف نفلا مهب
 فئاحصلا هذه « ةتباثلا ةيهازلا ناولألا تاذ

 ةعوبطملا فورحلا ةقد اهتباتك ةقد تغلب ىتلا

 نم لك اهتفرخز لامج رهبي ىتلاو « ناقتاب
 . اهاري

 ( 1١901١ مقر ةروص )
 ةسمتاخ

 «نيندم عانصىدبأىف نونفلا هذه تناك
 « اهتونقتب اضيأ ةريدألا ىف نابهرلا ناكو
 بتكلا اوخسنو « موسرلا اومسر مهناف

 ةليمحلا ةنولملا فراختلا تلتخمب اهوفرخزو
 . تاعانصلا ةفلتخمو ءانبلاو ةراحنلا اونقتأو

 ملاعلا متها « رصم مالسالا لخد املو
 ءافلخلا دجنف طابقألا تاعانصب ىمالسالا
 ىلا ةيونسلا ةوسكلا لسرتل رصم توراتخي
 ةعانصل نيدرصملا ناقتا نم هوسمل امل ةبعكلا
 عانصلا ءالؤه جانتا نم نوراتخيو ؛ جيسنلا
 اهنومسيو ةيدرألا نم مهعابتأ ىلع هن وعلخب ام
 « طابقألا اهعانص ىلا ةيسن « ىصابقلا »

 ىف طابقألا رامعملا لاجر نم ريثك لغتشاو
 ىطبقلا نفلا نعو « رئامعلاو دجاسملا ءاشنا
 ةكذتملاو بارحملا ىمالسالا نفلا ذخأ
 . باقلاو

 راهظال ةحتاف رصمب ىمطافلا رصعلا ناكو
 ةيمالسالا ةيرصملا هتيصخش ى ىمالسالا نفلا
 رصحتي ىطبقلا نفلا ذخأ ذكدنعو « ةزيمتملا

 دس ولو



 هيف دمتعتو ميدق ىطبق طمن ىلع عونصم «سدقملا باتكلا ظفحل ةضفلا نم فالغ ١
 : ٠ ةمركلا .ىلع ةفرخزلا

 ىداليملا رشع عبارلا نرقلا نم

 بس يار سس



 زمر خنع ةمالع هيلعو « هللاب نيفراعلا ةغفسلف تاطوطخم نم ةطوطخمل دلجلا نم فالغ
 تيب ىأ خنعري ىمست ةبتكملا تتاكو  ةفرعملاو ملسعتل زمر ىهو ءامدقلا نييرصملا دنع ةايحلا
 0 ىداليملا عبارلا نرقلا نم * ةيئوزلح ةفرخز فالغلا ىلعو - ةايحلا

 مس واي



 نق يك مصرس قرع

 ١ م ل يآ“ بيو علا

 ىلإ - وسعد
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 2 عمقو ءاناب ثلاثلا كسميو مالسلا ةياد ىناثلا عقري وو ةدهاعملا صن

 ىداليملا سماخلا نرقلا نم

 .طويرمب (انيم وبأ) ىربكلا ةسينكلا راثآ ١٠١

 ىداليملا سماخلا نرقلا نم

 -- لو دل



 ىحاونلاب لطبترم ايحيو مهسفتأ طابقألا نيب
 . اذه انرصع ىتح ةيسقطلاو ةينيدلا

 اهتفرخزو تاطوطخملا ةباتك تناك دقو

 هذه تلاز امو ةيطبقلا ةريدألا ىف ةرهاز
 لثم نابهرلا ضعب نيب ةثراوتم ةعاربلا

 _ابتألا امهكرت نيذللا نيمخضلا نيدلجملا

 ىداو ةردأ َق بهأر وهو امهمسر دقو

 نم عونلا اذه ةقدب نادهش, امهو نورطنلا

 نيذه نم لك ىوخيو . ةيطبقلا ثونفلا
 فلاخي اهنم لك « مسر +٠/٠ ىلاوح نيدلجملا

 ةميدقلا تاطوطخملا نع اهضعب لقن « رخآلا
 لثم ةيهازلا ناولألاب اهمسري نأ راتخا دقو

 لصألا اهضعب ىلع بتكَو . نابهرلا نم هفلس
 ىتلا مسرلا ةقّيرط فصو مث هنع لقن ىذلا

 1 :. اهنوعبتي نابهرلا ناك

 ة_بئفلا بساورلا

 ةيعارز تارود ىف نويرصملا شيعي

 ناوسيحلاو حالفلاو لينلا اهيف كرتش

 داكت ةريتو ىلع هرودب موقي لك « ريطلاو
 اذه ىف عرزلا مسوم ءدب ذنم ةدحاو نوكت

 ىقسوو رذب نم نواعت نم. هيف ىلجتي امو
 تباث ساسأ حالفلا ىدل نءوكت « داصحو

 ى تنيابت تانايد نييرصملا ىلع ترم مث
 تبقاعت امك « اهلوصأ ىف تكباشتو : اهرهظم

 ىف تفلتخا ةيعامتجالا ةايحلا نم ناولآ مهيلع

 ابعت يسرنا ايسارلا تدعرتو انف
 ةيناسلا بساور نيتملا ساسألا اذه قوف

 ىرصملا ىتبم نيوكت ىلع تلمع ةميلس
 ٠ . ىنفلاو ىحورلا

 ىرصملا اهامحي ىتلا بساورلا هذهو
 نع هزيمت « مدقلا ىف ةنعمم ةميدق بساور
 ثارتلا اذهو « ملاعلا اذه ىف سانلا نم هريغ

 . روظنم ريغ

 طامآا دقق © روما ميدقلا هثارت امأ

 هنم ريثكلا لازي الو « هضعب نع ماثللا ءاملعلا

 « اموي ماعلا هرهظيس ايفتخم وأ ايفاخ
 . صيحمتلاو صحفلاب ءاملعلا هلوادتيو

 ريغ كلمي الف روظنملا ريغ ثازتلا امأ

 هتايح ميمص نم وهف « هنع فشكلا ىرصملا

 ةردقو ةيسفن بساور نم اهيف امب ةيلخادلا
 اميف مكحتت الو « ةداملا اهوزغت ال ةيئاقلت
 فلتخم نيب ةلوادتملا ةيفرعلا عاسضوألا
 بساورلا نم ةلصتم ةلسلس ىهف . بوعشلا

 «لاصقلا يطعم ةفلططم نأ ةطشن لا
 ىرصملاو . تاقلحلا ةكسامتم ةدحو ىهو

 هذصه عم لعافتلا ىلع رداقلا وه هدحو

 « ةبغرلاو ىضرلا قيرط نع اهلوانتي بساؤرلا

 . ةرباثملاو بحلا قيرط نع مث فلكتلا مدعو

 هسفن قامعأ ىلا لوصصولا ليبسلا ىهو

 . هسفن ىف ةليصأ ةنماك ةورث اهنم جرختسيل

 اذهب » ىجروج بيبح ذاتسألا لوق

 هنك نع فشثكلل ىبراجت تأدب ناميإلا

 مسا لآ



 مهيلا دتمت مل نيذلا لافطألا ىف ّبساورلا

 مهيف مكحتت ملو ضيفلا ضرتعت ىتلا دودسلا
 ليسس مهل تلهس . هيجوتلاو ميلعتلا مظن
 « ةفلكلاو ةعنصلا نم ةيلاخلاو ةيضارلا ةايحلا

 نم هيف اودجو 1 ءاملعلا ربحو علاعلا لهذأ

 فالك َدَنِم مهفالسأ عم ةحضاو ةيش هجوأ

 . © نينسلا

 دهاش نيح راثآلا ةحلصم زيد لوق

 : لافطألا ءال وهل ىنفلا جانتالا

 ناك ىذلا تحنلا نأ حضاولا نم »

 وه ةميدقلا رصم ىف اديدش هب باجعالا

 تفهرت ةيساسحل ةجينت وه.وأ ةبرتلا ديلو
 -قافآلا طسو بالخلا رونلا بعالت لضفب

 عسم نيابتي ىهانتملا بدجلا ثيح « ةيئاهناللا
 عومسللا اذع افلا تيسر. نقولا يملا

 م1
 حورلا هذه نم هلاكشأ لك ىرصملا تحنلا

 ىلعو هعومجم قى هيلع ىفقضي ام اذهو

 ىتلا ةفصلا كلت ىلخادلا هقسانت ىف صخألا

 كراشت اهنأكل ىتح ةيناسنالا ىلع ولعت داكت

 اليثم اهل دجن نأ نكمي ال ىتلاو ةيئاهناللا ىف
 ذاتسألا ناكو . ملاعلا ىف رخآ ناكم ىأ ىف

 نفلا ةلص نيبتي نأ ىف بغري ىجروج بيبح
 اهتعناص ىتلا ةينوعرفلا ديلاقتلاب رصم ىف
 ةبرجتب رماغف « لايجأ ذنم ةينانويلا ةيندملا

 ضعب رضحأو ديدج نم ملكتت ةبرتلا لعجيل
 نم ىحه ىتلا ةيبعشلا ةقبطلا نم نيقهارملا

 ةيسساسحب زيمتت « ةيرصم تاقيطلا نعمأ

 مسرلا ملع نع ادصق تدعبأ اهنكلو « ةينف

 ىف قلختل اهكرت مث ةيسمردملا قرطلا نعو

 . هترطق ىلعو

 نم ةرياثمو ارمسص لمعلا اذه بلطتو

 هجوي نأ هيلع ناكف « ىحروج بيسح ذاتسألا

 وحن ةقئاف ةيانع ىف مهبختتا نيذلا هذيمالت

 نأو « نيطلا نولكش مهو داميبألا كاردا

 ىو مهيحو رداصم رايتخا ىف مهدشري

 ريغ نم كلذو « مهدنع ريبعتلا قرط حيضوت

 كلذك . نودرشي مهلعجي نأ وأ مهيف رثؤي نأ

 « رجحلا تحن ىلع مهبردي. نأ هيلع ناك

 . لوألا نم ةقشم لقأ لمعلا اذه ناكو

 ناسفا لكعسو فو « جئاتتلا ترهظ دقو

 تغيص ىذلا بلاقلا نا اقح . اهيلع مكحي نأ

 وه اذهو « ةرضاحلا رصم باق وه هيف

 فدهي ىذلا ضرغلا' نأل « رمألا ف ىعيبطلا

 ظقوي نأ هضرغ لب مسرلا ىيحي نأ سيل هيلا

 . ريبعتلا ىف ديلاقتلا ثعبيو. حورلا

 هذه ىف ايصخش ىنشهدأ ىذلا ءىثلاو

 حورو دحتت اهحور نأ وه ةئشانلا ةسردملا

 . اهئازجأ عيزوت فو اهقسانت ىف ةميدقلا رصم

 نأ دارأ ةينوعرفلا روصعلا نم الاثم نآ ولو

 ىلع اهروص امل ةثيدحلا رصم ىف ةايحلا لثمي

 .ىأ ىلا لبقتسملا رهظيسو . ةروصلا هذه ريغ
 مذبه عيطتست ريبعتلا ىف ةوق ةيأ ىلاو ىدم
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 اددع لبقتسملا رهظيس امك « غلبت نأ ةسردملا

 تدهمو ةبرجتلا ىف اوكراش نيذلا نينانفلا نم

 . ليبسلا ممل

 دق ةورعلا نأ دكت نأ ثآلا عيطتسن و

 ىه اهنأل ةميمص ديلاقتلا هذه نأو « تقثوت

 . « ةينوعرفلا رصم ديلاقت اهنيعب

 فنرابجلالاو قيسوملا

 " رياقملا ناردج ىلع ةشوقنملا روصلا لدت

 ىلع رصم ىف اهيلع رثع ىتلا ةيقيسوملا تالآلاو
 خيراتلا ىف هانفرع ذنم ىرصملا بعشلا نأ

 امهمدختشيو ىقيسوملاو ءانغلا ىلا هعبطب ليمي
 قو ةيعامتجالا هتايح ىف ةفلتخملا تابسانملا ىف

 . ةينيدلا هتايح ىف ةديدعلا تالافتحالا

 ةنيابتملا دالبلهيف ةيحيسملا ترشتتا الو
 نف رطق لك ىف اهعم أشن « اهسمانك تنوكتو

 ةسينفلا ةعزنلا عم ىّتشمت ىسنك ىقيسوم

 بعشلا لكشو . بعش لكل ةيقيسوملا
 نم كلذ ادمتسم هقوذ عم قفتي امب هاقيسوم

 . هديلقت

 وليف ىردنكسالا فوسليفلا ركذ دقو

 نأ داليلل لوألا نرقلا ف شاع ىذلا

 نييرصملا نييحيسملا نم ىلوألا ةعاسمجلا

 مافغنألا نم ةديدجلا اهتدابعل اناحلأ تسبتقا

 فيك انل ح ضوي اذهو . ةييدقلا ةيرصملا

 نفلا نم ةيرصملا ةيسنكلا ىقيسوملا تقثبا
 نم كلذ ىلع لدأ سيلو « ىرصملا ىقيسوملا

 ف نآلا ىلا ةعئاشلا ناحلالا ضعب نأ

 ترثدنا دق دالب ءامسأ لمحت ةيرصملا ةسينكلا

 ىلا ةبسن ىراجنسلا نحللاف . ديعب دهع ذنم

 ةيريدم ىلمش عقت ىتلا « راحتس ةدلب

 ىناقلا سيسمر مايأ ذنم تفرعو « ةيبرغلا
 ::ىبقلا ضقلا ىف ةردألا اهنويمق حتاكز

 ةميدقلا بيرتأ ىلا ةبسن ىبيرتألا كلذكو
 ةقطنمب ضيبألاو رمحألا نيريدلا نم برقلاب )

 ملاعلا سئانك ىنغأ نم ةيطبقلا ةسينكلاو
 . ىقيسوملا اهنف ف - اهانغأ نكت مل نا .

 اهتدابع تابينرت نم آزجتي ال ءزج ىقيسوملاو
 سوقطلا هذهو . ةليوطلا اهسوقطو ةعونتملا

 نرقلا ذدنم ةلماك انتلصو دق آلا اهفرعن امك

 ةيطنزيب ىقيسوم اهبوشت ال « داليملل سماخلا
 عاونأ نم كلذ ريغ وأ ةيسراف وأ ةينيتال وأ

 . . ةيبرغ وأ ةيقرش ةفورعملا ىقيسوملا
 -- انتلصو امك -- ةيسنكلا ىقيسوملاو

 ةيقيسوملا 'تالآلا مدختست ال ةتحب ةيتوص
 رتاوتلاب لا يجألا اهتلقانت دقو . اهئادآ ىف

 ةيطبقلا ةسيئكلا ىقيسوم تنودو . اهافش

 ةدع ىف عقتو توصلل ةيقيسوملا ةتونلاب اريخأ

 عيمج تلجس كلذكو . دعب رشنت مل تادلجم

 سرد عضوم ىه ةيتوص ةطرشأ ىلع اهناحلأ

 ' ىناسغألا ضعبو اهضعب نيب لباقت نأ نكمي
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 هجوأو رصم ىف نآلا ةدئاسلا ةميدقلا ةيبعشلا

 . ةظوحلم امهنيب ةبشلا
 غلبيو « ارصقو الوط توافتت ناحلألاو

 مغني ام اهنمو « ةقيقد ةرشع سمخ اهضعب

 ىلعو . تاملك عضب وأ ةدحاو ةملك ىلع

 تسيل ةيطبقلا ىقيسسوملاف كلذ نم مغرلا
 ددعتت ال ىأ دحاو توص نم نوكلتو ةدقعم

 ةوق اهتطاسب نم اهلو « دحاو تقو ىف اهتامغن

 ىهو « قاوذألا تفلتخا امهم ةفطاعلا ىلع ريثأت

 نحلو نيزحلا نحللا اهيفو . ةربعم ناحلأ

 «مدقلا ىف ةقيرع اهماغنأ نا» ةنيزحلا ناحلألا

 مفتلل ءاخرتساو « دهزلا ىلع ضح اهيذ

 رعشت ةوشن اهيفف حرفلا ناحلأ امأ . ةيغاطلا

 ملاع ىلا هب ومستو ةيحور ةذلب ناسنالا
 . 6« ىمسأ

 ةيطبقلا ةسينكلا هتثرو ميدقلا نفلا اذهف .

 ةيملعلا هتسارد ىف لعلو « هيلع تظفاحو

 ناف . ةميدقلا ةيرصملا هلوصأ ىلا ان ذهل م

 ةسردم مدقأ ةيطبقلا ةيسنكلا ققيسولا

 . ملاعلا ىف ةفورعم ةيقيسوم
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 سا /ليصفلا

 ةيعاتجالا ةايحلا

 . . ةيرصملا ةايحلا ىف ةآرملا زكرم (1)

 ش . تاداملا (ج)
 . ةرسألا (ب)
 . ميوفقتلا 1 د)

 ق اهراشتتاو ةيعامتجالاو ةيوبرتلا اهراثك «ةلهراوطأ « رصم ىف اهمايق : ةنبهرلا (ه)

 . ىحيسملا ملاعلا ءاحنأ

 ةيرصملا ةايحلا.ىف ةأرملا زكمم (أ)

 مدقأ ذنم -- رصم ىف ةآرملا تناك

 داهجلا ثعبمو ىحولا ردصم. - روصعلا

 زمر تاعم ةهلالا اولعج دقل ىتح . ىحورلا

 خيراتلا انل لجس دقو . قحلاو ربلاو ةلادعلا

 نكلو « تانهاكلاو تاكلملاو تاهلالا ءامسأ

 رصم ىف ةأرملا اهب تزاتما ىتلا ةيحورلا ةمظعلا

 نه ذا - نهدحو ءالؤه ىلع زكترت ال
 نأ ىلع كلذ قوف زكترت لب -- ةيلقأ نفلوي
 «مهيملعم مامأ اهدالوأ نع ةلوئسم تناك ةأرملا

 قاميدلاو نع ةلوئسم تناك امك

 ىحولا ردصم نكت مل ىهف . امهتخوخيش
 . اضيأ ةلعشلا ةلماح تناك لي طقف

 ةأرملا تلظف ةيحيسملا نويرصملا قئتتعاو

 دقق « ةلعشلا ةلماح تلظو ىحولا ردصم

 اهلئاضفو اهقالخأب ومسلا ىلع اهسفن تضور

 ىلشم ةودقو نيينثولل اجذومن تراص ىتح

 حيسسملا نيد ىلا نيينثولا ءالؤه تبذتجا |
 ةمدخلل اهتايح تسرك اهنأل « اهتشيعم ةقبرطب
 سلوي ةملك اهينيع بصن ةعضاو « عوشخ ىف
 نكاس هللا حورو هللا لكيه منتأ » لوسرلا
 ,ةراهطو ةماقتساب تشاع مث نمو . « مكيف
 تفاكو . اعازتتلا عيمجلا مارتحا تعزتتاف

 ديسلا نم ذيمالتلا اهملست ىتلا ميلاعتلا
 ددرتت ةيناسنالا ةيصخشلا ةمارك نع حييسملا
 ناك ذا موي لك بعشلا عماسم ىلع

 جاوزلا ةمظع نلعي ىردنكسالا سضنميلكا
 . ةيردنكسلا ةسردملاب هتارضاحم ىف ىحيسملا
 ىذلا جاوزلا اذه ةمارك هيعماسل نيبي ناكو
 ايحور اطابرو اسدقم ارس ةسيئكلا هنم تلعج

 ناطليس نم هلان ام ىفتقمب نهلكلا هدقعب

 تس سم



 ديسسلا نأ نمو ؛ مهسفتأ لسرلا نم هملشت
 ناكو . ليلجلا اناق ىف سرعلا كراب حيسملا

 نوهابتيو فافعلاو رهطلا نورقتحي نوينثولا

 ءالؤه نأ بيجعلاو . داسف نم هيف مه امب
 تارضاحم ىلا نوغصي اوناك نيذلا نيينثولا

 نع ةسينكلا ىملعم نم هريغو سضتميلكا

 «هتجوزو جوزلاىلع ةضورفملاةليبنلاتابجاولا
 هابتتاب نوغصي اوناك - جاوزلا ةيسدق نعو

 مهس وفني دعصي ىتح مهب لازي ال ناك هنأل مات

 نراق ام اذاف . اهملب ىتلا ةمكحلا ةورذ ىلا

 نيب سشفتميلكا تارضاحم ىلا نوعمتسمملا

 نويحيسملا اهايحي ىتلا ةايحلا نيبو هميلاعت
 ةيسدقب ناميالل ةقداص ةروص اهودجو

 الاثم تناك ةيحيسملا ةجوزلا نأل . جاوزلا

 لوزنلا نع عفرتت ىتلا ةيناسنالا ةماركلل ايح

 اذه نوينثولا رصبأ نيحو . ةليذرلا ةأامح ىلا
 ماسلا كسمتلا اذهو جاوزلل. سيدقتلا

 نيدلا اًذصه وحن اجيردت اولوحت فافعلاب

 ةبترم ىلا ةيجوزلا ةلصلاب عفترا ىذلا

 . تايحورلا

 ىتاوللا ءاسنلا ريس ركذي خيراتلا نأ عمو

 انالو كاع نآذلا ةيئلم ةعور اكن نذل

 ىنعم نفرع ىتاوللا تالوهجملا تايدنجلا نم
 قرأ نمو « اهبجومب نشعو ةيحيسملا لئاضفلا
 ةصق تالومحملا ةوسنلا هتاه نع ةلشثمألا

 هناف « هسفنب ريبكلا ىراكم ابنألا اهيوري

 . ىتلا ةنبهرلاو كسنلا ةايح نم مغرلا ىلع -
 لعفي نم لك نأب نمي ناك - اهايحبي ناك

 نأ موي تاذ ءاّش دقف . هاضر لاني هللا ةدارا

 ىأرف اهيلا لصو ىتلا ةسادقلا ةجرذ فرعب

 ةبترم غلب هنأب هئبني اكالم ليللا ىؤر يف

 حابصلا حبصأ املف . ةنيعم ةدلب ىف نيتديس
 اهيلا راشأ ىتلا ةدلبلا ادصاق هتعموص كرت

 هاتليقتسا نيتديسلا تيب ىلا لصو الو . كالملا

 ةيفيك نع امهلأس مث لالجالاو ميركتلاب .
 ريدقت نم اتلان ام ىف ببسلا فرعيل امهتشيعم

 ناتجوزتم امهنأل اعم نانكس امهنأب هاتملعأف

 ىلع لوألا مويلا ذنم اتقفتا امهنأو . نيوخأ نم

 . ىرخألا حرجت ةملكب امهادحا هونت ال نأ

 ةملكب تءاسأ اهنأب امهنم ةدحاو تسحأ اذاو

 | عدت نأ نود لاحلا ىف اهل ترذتعا ىرخألا ىلا

 تحبستسا دق نوكت نأ لبق ببغت سمشلا

 عسم باسحلا تّفصو اهيلا تءاسأ نم

 اذه ىراكم ابنآلا عمس نيحو . اهريمض

 نيب قرف ال هنا اقح » الئاق فته مالكلا

 ىذلا لجرلاو كسانلا نيبو ةجوزتملاو ةمهارلا

 ةمسن ىلاعت هللا بهو دقف . ملاعلا ف شيعب

 قدمصمب الا مهبلاطي ملو عيمجلل ةايحلا

 . « مهاياون

 ةيسدق ةيرصملا ةأرملا تكردأ دقو

 . امامت جاوزلا ةيسدق تكردأ امك ةمومألا ْ

 ةياسلا الا لغاش ةيحيسملا مالل دعي ملف
 قفنت ةييرت مهتيبرت ىلع رهسلاو اهدالوأب
 كاردالا اذه اهعفد دقو . ىحيسملا لامكلاو

 ةيصنم اهتمومأ نكت ملو . ةبحملاو ىنافتلا ىلا

 لب طقق مهتدلو نيذلا اهدالوأ ىلسع

 د نمو ل



 ةيانعلا ىلا نيجاتحملا دالوألا لمشتل تعسنا
 دهشتسا دقلف . اهرووص ىتش قف

 اهراثآ ىتلا تاداهطضالا ىف سوناجيروأ وبأ
 ذرقلا رسخاوأ ىف سريواس سوميتيس

 لازي ال سوناحيروأ ناكو . ةيحيسملل ىناثلا

 ملو « ةعبسلا هتوخا ربكأ هنوك عم اعفاي

 دقفأ هنأب مّولظلا ىنامورلا روطاربمالا فتكي
 رداسص لب مهلئاعو ىهابأ دالوألا ءالؤه

 نم ةينغ ةديس مهب تنتعاف . اضيأ مهلاومأ
 ءاهمسا خيراتلا ركذي مل ةيردنكسالا تاديس

 ىماتيلا لافطألا ءالرثه ةيبرت ىلع ترهسو
 نوكيل سوناجيروأل ةصرفلا تايه كلذيو
 ةسينكلا مهتبحنأ نيذلا نيملعملا زربأ نم
 : جضانلا ىرصملا ركفلا مالعأ نمو ةيرصملا

 اهتماركب ةآرملا كسمت رثأ نم ناك دقلو

 اهتايلوئسمل حيحصلا اهكارداو اهرهطل اهظفحو

 دجنف . اهوملعمو ةسينكلا ءابآ اهب قثو نأ

 ةيردنكسالا ةسردملا رظان سوناحيروأ نأ

 ةفلتخم تاحهل ىف سدقملا باتكلا لجس نيح

 نبتكي ىك طخلا ندجب تاباش عبس مدختسا

 حيقنتلا دعب ةيئاهنلا هتغيص ىف باتكلا اذه هل

 ةعورملا تاداهط ضالا تأدب املو . ليدعتلاو

 تناك نييرصملا ىلع نامورلا ةرطابأ اهنش ىتلا

 لاجرلا ةميزع نم تدش ةخسار ةوق ةأرملا

 عاونأ نوماسي مهو مهبناج ىلا فقت تناك ذا

 نم نوقالب ام لامتحا ىلع مهعجشت باذعلا .

 لاجرلا هاملت ام ىه ىقلتت كلذ دعبو . لوه

 . تابثو ةئيكس ىف ليكنتلا فونص نم

 لجرلا نبجي نأ انايحأ ثدحي ناكو
 , هتعاحت دشتي نأ قاسس#ازأآ نوكتف

 تناك ىتلا ةنايمد ةديسلا كلذل لثم زربأو

 تناكو . سلربلا ىلاو سقرمل ةديحولا ةنبالا
 هيف ميقت ارصق اهل ىنبي نأ هيلا تبلط دق

 ىضقتو اهبر ىلا هيف ولختل ملاعلا نع ىأنمب
 موصلا ىو « فشقتلاو دهزلا ىف اهريع

 اهباجاف . ةدايعلاو لماتلا قو « ةالصلاو

 ةقطنملا ف ارصق اهل ىنبو اهتبغر ىلا اهوبأ
 « ساقلب نم برقلاب ىراربلاب نآلا ةفورعملا .

 نيعبرأ عم مالسو نمأ ىف هيف تشاع ثيح
 يفعوب ... اهلك ةفاطلاو ةقنلا قون ءاوذدع

 نأ الا . ةئيئامطو ءودده ىف اعيمج

 موشغلا ىنامورلا روطاربمالا سون ايدلقويد

 اذه نلعأ نيحو . ليكنتلاو بيذعتلا فونص

 ةالولا نم بلط هداهطضا ةيغاطلا روطاربمالا

 اوعفريو لكيهلا ىلا هعم اويهذي نأ ماكحلاو

 ةنايمد وبأ سقرم نيحف . ةهلألل نيبارقلا

 عسب بهذو ؛ هفاجو هزكرم ىلع ىثخو
 . بلط امك روطاربمالا

 فوخ نم ناك امي ةنايمح تعمس املف

 ملف . عجارتو فوخ نم هادبأ ال قيمعلا

 دوعي نأ الا هتنبا تاملك ءازا سقرم عسي

 هنم طرق امع همدن هل نلعيو روطاربمالا ىلا

 لسرأ مث . فيسلاب هسأر عطقب روطاربمالا
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 نوعبرألا اهعمو ةئايمد شيعت ثيح ىلا هدنج
 ةنايمد تلمحتو . اليكنت نهب اولكتف « ءارذع

 اودهاشيل اعيمج اوجرخ دق ةيرقلا لهأ ناكو

 نهتابث اوأر املف . ىراذعلاب دنحلا هلعفيس ام

 طباضلا رمأف مهتيحيسم اونلعأ نهتعاجشو

 ةديسلا لتقي رمأ امك اعيمج مهاتقب ىنامورلا
 تناك اذكهو . نيعيرألا ىراذعلاو ةنايمد

 ةيمحلا ران ءاكذا ىف ايس ةنايمد ةديسلا ةلاسب
 . اعيمج ءالؤه ىولق ىف تباثلا ناتنألاو

 نمألا لحو « تاداهطضالا تهتنا مث

 اهلامعأ ةلوازم ىلا ةآرملا تداعف . ةنينأمطلاو

 مألاو « اهتيب ىلا تفرصنا ةجوزلاف . ةيداعلا

 ةجوزلا بناج ىلاو . اهدالوأ ةيبرت ىلا تداع

 ةمدخل اهتايح تبهو نم دجوت تناك مألاو
 ةبهار نوكت نأ تراتخاو سانلاو هللا

 .( دجاو نآ ىف امهيلك وأ ) ةسامش وأ

 ةدايعلا ىلع ةبصنم ةدابعلا ةايح نكت ملو

 ىودبلا لمعلا تلمش لب طقف لمأتلاو

 . اضيأ ةيعامتجالا ةمدخلاو ىلقعلاو

 نمم مزاتست تناكف ةيسامشلا ةجرد امأ

 ءابرغلاو نينوجسملاو ىضرملا دقفتي نأ اهلاني
 تالئاعلا روزي نأ هيلع ناك امك « نيزوعملاو

 . لوأب الوأ نهاكلل هلامعأ نع اريرقت مدقيو

 اهب طونملا ىحلا نع ةلوئسم ةسامشلا تناكف
 ىلع اهدهج لمعتو هناكس ىعرت هتمدخ
 ىلا ةنيئآمطلا لاخدا ىلعو مهمالآ فيفخت

 ىلا مهتيحاصم ىلع صرحتو « مهسوفت
 .ةيحورلا ةياعرلا نم مهظح اولاني ىك ةسينكلا

 فضوي ( ةسامشلا وأ ) سامشلا ناك دقل لب
 . هلمع ةيمهأل © هانذأو فتسألا انيع » هنأب

 ةسامشلا كلت تاسامسلا نيب لثم مظعأو

 ًابتخا ىتلاو اهم سا خيراتلا ركذي مل ىتلا

 ابابلا ) ىلوسرلا سويسانئا اهدنع

 نأ كلذ . ( نورشعلا ىردنك سالا

 . هلثق ةيغب هنودراطي اوناك نيم سوبرألا

 ناك ىتلا ةسينكلا ىلع ةليل تاذ اومحهف

 هجو ف ةليللا كلت بعشلا فقوو . اهيف ىلصي

 جراخ نابهرلا ضعب هلمح مث . نييسويرألا
 دخأ اقيلط ارح هسفت دجو املف . ةسينكلا

 ناكو . ركفي وهو ةنيدملا عراوش ىف ىشمتي
 «© هيدراطم نيعأ نع هيطغي اراتس ليللا مالظ

 نأ هللا حور همهلأ ىلصيو ركفي وه اميفو

 نم نيرشعلا زواجتت مل ةسامش تيب ىلا اجلي
 تحرفف اهسفتب هتحتف بابلا عرق املو . اهرمع
 سيدقلا ثكمو « هتآر نيح اميظع احرف

 هتمدخ تاونس تس ىلاوح اهتيب ىف ميظعلا

 ىتأت تناكف . للكلا فرعت ال ةنامأب اهلالخ

 ىلا لمحتو « ةسينكلا نم تاطوطخملاب هل
 ناك ىتلا هتاباطخو ةحيصفلا هلئاسر بعشلا

 ةشهد راثأ امم تابسانملا فلتخم ىف اهبتك

 . اعم هئادعأو هباحضصأ

 لئاسرلا كلت نوقلتب اوناك هباحصأف

 نم ءىش ىف نولءاستي مهو ةفهلو ةطبغب
 هموصخ امأ ؟ ميظعلا ابابلا نيأى رث : فوخلا

 هرقم ةفرعم نع مهزجعل اظيغ نوزيمتي اوناكف
 ءاقنصألا دوهج تعاضو . هب كتفلاو

 روطازيمالا تام املف . هنع ثحبلا ىف ءادعألاو
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 اذا  ةالصلل ةسينكلا ىف ذئتعاس ٌققعمتحم

 . ةأجف مهنيب فقاو ىلوسرلا سويسانبأب
 ناك نيأ هولأس مث فصوبي ال حرفب هوقالف

 الئل مكدحأ دنع ءىبتخأ مل » مهباجأف ائيتخم

 اصرح نوبذكتف ىناكم نع ماكحلا مكلأسي

 ىه ىتلا كلت دنع تابتخا دقل لب « ىتايح ىلع
 . ةلئيمج ةباش اهنوك عم تاهبشلا قوف
 . « مكتايحو ىتايح كلذب تبسكف

 نع ةروص اتيطعي عئارلا لثملا اذه

 ةينيدلا نهدوهج ئدمو تاسامشلا تامدخ

 تابهارلا تفقو نهيناج ىلاو « ةيعامتجالاو
 ىف ةدابعلاو ةمدخلل نهتايح نسرك ىتاوللا
 ةمدخل ةعبدبلا ةلثمألا نمو . بيجع نافت

 لثملا كلذ اعم ةيعامتجالاو ةيحورلا تابهارلا

 نع # نوماش ةاردتعلا شدت قذلا

 هاسيم ببسي نيتيرق لهأ نيب اعازن تضف ا

 ىر نوديري ةيرق لك ىلاهأ ناك ذا - لينلا
 . نيرخآلا لبق مهيضارأ

 "داك ةريبك ٌةميق اهل ىرخأ ةمدخ ةمثو
 . ٌبيبطتلا ىه ةمدخلا هذه . اهيدوت ةأرملا

 ضعبل ام نفرعي ةوسنلا ضعب تناك دقق

 اهنم نيكريو ةيحص دئاوف نم باشعألا
 | هذه تناكو . ىضرملل اهنفصيو ريقاقعلا

 . نايحألا مظعم ىف اناجم بهوت ةمدخلا

 تاديسس ديعصلا دالب ضعب ىف لازت الو
 ٠ ىلا نبهذي مل تاديسلا ءالؤهو . اهنيدؤي

 نمو . ةذتاسأ ىلع ملعلا نيقلتي ملو سرادم

 ميلستلاب نهتءاج ةفرعملا هذه لثم نأ فورعملا

 تناك ةفرعملا هذه اهيدل ىتلا ةأرملا نأ ىأ

 ىلع ةردقملاو ةبغرلا اهيف مسوتت ةباش راتخت

 اهتفرعم اهملستف بيبطتلا ةلاسر ةيدأل

 فق نشعب ةوسنلا هتاه تناك املو . ةسرامملاب

 ةءارقلا فرع. نم اهيف ردني « ةجذاس ةئيب

 همهي نم اهيف دجوي نأ ردنب امك ةباتكلاو
 دجوت ال هناف ةلماعلا ةأرملا ةريس بتكي نأ

 دق نجع ةنئاق ةلدكلا ناو ةطوطجمم ةلذآ
 هيلع تراس ىذلا ديلقتلا ىلعو اهسفت ةايحلا
 . روصعلا مدقأ ذنم رصم

 ةرسآلا (ب)

 ساسأك ةرسألا ةايحب ةيحبسملا تمتها

 ةيحيسملا لوخد درجمبف . ميلس عمتجم ءانبل

 اهتيناوقو اهميلاعت لخدت نأب تمتتها رصم ىلا
 ىلع دعاستف . اهتامحو اهميعدتل ةرسألا ىلا

 . نمألاو رارقتسالا نم وج ةئيهت
 اماه انكر ربتعت ىحيبمملا جاوزلا ةطيارف

 ةعيسلا اهرارسأ دحأو لب ةسينكلا ناكرأ نم

 - لوانتلا - تيبثتلا  دامعلا ىه ىتلا )
 دب يقاملا ةعسودج ةوبزلا كح هفارتعالا“

 سدقم لمع وه ىمنكلا رسلاو.) ( تونهكلا
 ةمالع تحن ةروظنم ريغ ةمعن نمؤملا لاني هب
 1 . ( ةروظنم

 ةمعن ىلا 'جاتحت جاوزلا ةطبارف كلذل

 رمتسي نيتم ئحور طابزب نيجوزلا طبرل ةيهلا
 - خم تك



 ةنايخلا وأ ثوملا الا همصفن الو ةايحلا ىدم

 موقي نأ متحملا نمف كلذل . ( انزلا ) ةيجوزلا
 ىلاتلابو « ىعرش نهاك رسلا اذه سوقطب

 ةطبارلا هذه مصفي نأ دحأ عيطتسي !ال

 . طقف ركذلا ةققآلا ةلعلا دودح ىف نهاكلا الا

 ةيحور ةطبار ةيحيسملا ف جاوزلا نأ امبو

 نكمي الف كلذل « ادحاو. نينثالا نم لعجت

 جوز نم رثكأ ةطبارلا هذه نمض لخدي نأ
 . ةدحاو ةجوزو دحاو

 نأ ايحور ايأ هتف صب نهاكلا ىلعو

 نم ولخلاو جاوزلا طورش رفاوت نم قثوتسي
 لكل ىمخشلا اضرلا نم دكأتي نأو . هعناوم

 ىلع هيآر امهنم الك لآسيف « نيبيطخلا نم
 « ةلئاعلا طغض وأ تارثؤم نع اديعب دارفتا

 نيجوزلا ةداعسو جاوزرلا حاحن نمضي ىتح

 .٠ ةلئاعلا رارقتساو

 سأر جوتي نهاكلا نأل - ليلكالاب
 ىلع ةلالد 4 نيليلكاب ةالصلا ءانثأ نيسورعلا

 ةطبارب امهتايح تجو ىتلا ةسدقملا ةمعنلا

 جاهتبالاو.حرفلا رعاشم نع ةلئاعلا اهيف رتبعت

 لهأ نم ناريجلاو ءارقفلا كارشا ةلواحمب هلل

 كلذو حرملا رعاشم ف ةرواحملا ةقطنملا

 ىولحو لكأم نم باط امو ءاسكلا عيزوت

 1 . مهيلع

 حئابذلا رحنتف ةيرثلا تالئاسسملا امأ

 ةراضملارو -.م

 ةقياسلا ةلللا : مايأ ةدع اهنالامفتحا رمتسناو

 اهيفو « اهعيدوتل سورعلا تيب ىف اهتميلو
 مهلجرأو مهفكأ تيبلا لهأو سورعلا غبصت

 قاروأ ةنيجع اهكرنت ىتلا ءارمحلا ةغبصلاب

 تيب ىف سرعلا ةليل مث . دلجلا ىلع ءانحلا

 لبقتسي ثيح ةيحابصلاو -- سيرعلا

 ىمس امو «ءاقدصألاو ةلثاعلا اياده ناحوزلا

 اهتركف تآشنو (ةيدقنلا ةيدهلا ىأ) طوقتلاب

 . سرعلا فراصم ىف ةيلبع ةكراشمك الصأ

 ةبناهن ىلا تالفحلا هذه رمتست انايحأو

 مئالو ىف مدقت ىتلا ةمعطألا تناك املو

 دقق « ةمسدلا ةرخافلا ةمعطألا نم سرعلا

 مايأ ىف « ليلكالا » ةماقا ةسينكلا تعنم

 ةمعطألا لوانت عنتمي ثيح « ماوصألا
 جاوزألا عنتمي ثيحو « ةمسدلاو ةيناويحلا

 موسصلل غرفتلل ةيجوزلا ةرشاعملا نع

 . ةالصلاو

 لوآ ثوكي « لفط ةلئاعلل دلوي امئيحو

 وعدتف « عباسلا مويلا :ى هي. ىلئاع لافتخا

 ةالص عفريو « ديلولا كرابيل نهاكلا ةلئاعلا

 ىمستو . ةدلاولا ةمالس لجأ نم هلل ركش

 تشطلا مادختسال ارظن © تسشطلا ةالص »

 اذه لالخو . مويلا كلذ ىف لفطلا لسغ ىف

 رايتخا ىف نيدلاولا عم نهاكلا كرتشي سفطلا
 نم ابلاغ هنوراتخي  ديلولل ىطبق مسا
 مهلثمي نيروهشملا ءادهشلاو نيسيدقلا .ءامسأ

 ضعبلاف : ةفلتخم قرط كلذ ىف مهلو . ايلعلا

 مدس مو



 موي ىف لفطلا دلو ىذلا سيدقلا مسا راتخب

 راتخي ضعبلاو . هداهشتسا ىركذ وأ هديع

 ىتلا ةعمشلاو © تاعمش عبس ىلع عمهءامسأ

 . مسالا نوقلطي لفحلا رخآ ىلا ةئيضمرمتست
 مسالا نوكي اتايحأو .ديلولا ىلع هلمحت ىذلا

 ةيمست نيدلاولا دحأ رذن نأب لبق نم دعأ دق

 ىف هب عفشتسا ىذلا سيدقلا مساب ديلولا

 ءادهشلاو نيسدقلل طابقألا بج ناكو

 ناك اوس مهئاتبأ ىلع مهئامسأ قالطال مهفدي

 ىنانوي وأ ىرصم لصصأ نم سيدقلا مسا

 ضعبلا ىلع طلتخا ىذلا رمألا . ىنايرس وأ

 هذه ىلماح ةيرصم ىف نوككشتي مهلعجف
 ءاملعلا ريهاشم نوبسني اوناكف . ءامسأآلا

 نأ درعا نانويلا ىلا نييرصملا نيسيدقلاو
 . ىنانوي هلصأ مسالا

 « ةروصقم » ىطبق تيب لك ىف ناكو
 ( ةالصلل صصخم وأ روصقم ناكم اهانعمو )

 . رثكأ وآ سيدقل ( ةروص ىأ) ةنوقيأ اهب

 ناكمك تيبلاب صاخ نكر ىف عسضوتو
 نوئيضب انايحأو . ةدابعلاو ةالنصلل صصخم

 ضعب وأ تيزلا نم اليدنق ةنوقيألا مامأ

 ةايح تناك ىذلا سيدقلل اميركت عومشلا

 ايديهو ارون اهشاع ىتلا ةيحضتلاو ةليضفلا
 ةلئاعلا تداتعا ةروصقملا هذه مامأو عمتجملل

 ىف ةيلئاعلا ةالصلا ىلصتا ممتحت نأ ةيطبقلا

 ديعلاب ةلئاعلا ا دنعو حابصلا

 '”تاقددصلا مزوُب سيدقلا اذهل ىونسلا

 . اعم ءارقفو ءاينغأ بعشلل ةميلو لمعو :

 ةناموب ةوسسرا هلولا نيك اقحم ٠ قلطيو نيفلتخم ني  سيدقل ءامسأ ةعبس
 نيعثف دامعلا رم لانيل ةسينكلا ىلا همأ هلمحت

 نأ هتمهمو ( انئيبشا ) ىأ ابارع ةسينكلا هل
 ىلا ايحور لفطلا ةياعر ىف ةسيتكلا نع بوند

 ةسردمب قحتليف ةساردلا نس ىلا لصي نأ
 . ةسينكلا

 ىرخأ ةددعتم رهاظم ذخأي ناك ةسينكلاو ىطبقلا تيبلا نيب ىوقلا طابترالا اذهو
 ةيشد تاعابطنا ةلئاعلا دالوأ ةايح ىف كرت

 تلقن وأ اديدج اتبب ةلئاعلا تنب املكف . ةقيمع

 كرابيل نهاكلا تعد ىرخأ راد ىلا اهتنكسم

 موقي ةصاخ ركش ةالصب ديدجلا نكسملا
 ءاجرأ ىف سدقملا ءاملا شرب اهرخآ ىف نهاكلا

 و . رشلل ادرطو ريخلل ابالجتسا تيبلا
 تويب روزي نأ نهاكلا ىلع ةيوعرلا تابجاولا

 امك . ادذشرمو امعاو رخآل نيح نم هتيعر

 هئاضعأ دحآ ضرم املك تيبلا روزي ْنآ هيلع

 نهديو ( ليدنقلا ) ىضرملا ةحسم رس ىلصيف
 . سدقملا تيزلاب ضيرملا

 «ديعصلا ىف ةميدقلا ةيلئاعلا تاداعلا نمو

 رميملاو . 6 رميملا » اهنومسي ىتلا تايسمألا

 ام رذن ةلئاع ىلع ناك اذاف . ةريسلا هانهم
 ركشو حرف ةيسانم وأ « نيسيدقلا دحأل

 هتراجت ىف صخش قيفوت وأ ضيرم ءافشل
 طيخم رش وأ ةقيض نم جيورخلا وأ هلمع وأ
 براقألاو ناريجلا ةوعدب ةلئثاملا تلفتحا

 تحاوو ادم



 ةرهس ىلا ةيسنكلا ناحلألا ىفترمو. ءارقفلاو .

 ارقي نم اهطسوتي ةقلح ىف اهيف نوسلجي
 اولصو املكو . نيسيدقلا دحأ ( رميم ) ةريس

 « ةلوطب ةطقن وأ ةريسلا ىف ديدج لصف ىلا

 ليترت ىف نوذخأيو ةءارقلا نع نوفقوتي
 ىرابتيو . ةجهبو ليلهت ىف ةيبعشلا حبادملا

 ةيرعش تاعوطقم لاجترا ىف ناحلألا ولترم
 . ( تايبأ ةعبرأ ىأ ) <« عابرألا » اهنومسي

 ةبسانملا لوح دئئاصقلا هذه ىناعم رودتو

 ظافقلأ اهيف لخدتو . اهب نولفتحي ىتلا

 تناك دمئاصقلا نأل ةيطبقلا ةغللاب تايبأ وأ

 اضيأ اهيف لخديو . ةيطبقلا ةغللاب اميدق ىقلت
 . ةليضفلا ىلع ضحو سدقملا باتكلل ريسفت

 ءاطعلا نولزجب ةعطقب نورضاحلا بحعأ املكو

 ( ريرض ابلاغ وهو ) لترملا ىلع ( طوقتلا )
 ركذ ىف ليللا لاوط مهترهس نوضقي اذكهو
 ربتعت تاعامتجالا هذهو . ءايقتألا هلاجرو هللا

 هيفرتلا لئاسو نم ةليسو تقولا سمت ىف

 . ىحورلا ىبعشلا

 متآلا

 تالثاعلا ىف متالاو نزحلا تاداع طمترتو

 ىلا ةثجلا عتيشت ذا . اضيأ ةينيد رهاظمب

 اراطمتسا ةيزئانج تاولص ماقت ثيح ةسينكلا
 نم هلعف دق لقتنملا نوكي دق ام ىلع هللا ةمحرأ

 . ةدوصقم ريغ ءاطخأ وأ تاوهس وأ تاوفه

 لما ةيوامسلا ةيزعتلا بلط اضيأ اهيفو
 هف تيملا تيب ىف ةصاخ ةالص ماقتو . تييملا

 رثأ ةالسمملا هذهلو . ةافولل ثلاثلا مويلأ

 . هيراقأ ىلع ثذزحلا ةأاطو فيفخت ىف ريبك

 ءامنا ىأ « ريصحلا عقر » ةماعلا اهيمسو

 لها نسلجي اهيف ىتلا ديدشلا نزحلا ةرتف
 نم الدب اضرأ ريصحلا ىلع نوزعملاو تيبلا
 . دعاقملا وأ كئاركلا ىلع سولجلا

 ةسينكلا ىف تاسادقلا ماقت كلذ دمبو

 سماخلاو عباسلا مايأ ىف هللا ةمحرل اراطمتسا

 ةبسانم اصرف هذه ربتعتو . نيعيرألاو رشع

 اذا ء« نزحلا رعاشم نع ميلسلا ريبعتال

 امئاد لمعي ىذلا ىنيدلا ريثأتلاب تنرتقا اه

 اهيف نوكي الف « رعاشلا نازتا ظفح ىلع
 امك . نييتثولا دنع نزحلا رهاظمل هاشم طارفا

 نيذلا ىدل ثدحي امك « تبك اهيف نوكي ال

 ريبعتلا رهاظم عم ضراعتن ندمتلا نأ نومهفي

 ملع ثاحبأ تتيثأ دقف . نزحلا رعاشم نع

 نزحلا رعاشم تبك نأ ىقيبطتلا سفنلا

 نم ريثك ىف ىدآ دق « ندمتلا رهظمب روهظلل

 رهظت ةيسفنو ةيمسج ضارمأ ىلا تالاحلا
 . نمزلا نم ةرتف دمب اهراثآ

 طابقألا نازحأ تنرتقا فسألل نكلو

 ضعبب ديعصلاىف ءاسنلا دنع اصوصخ

 قنوت 6 5 عاف مطل نم ةينثولا تاداهعلا

 رعشلل غبسصو « رعشلل لخو « سيالتلل

 دقفو ؛ ةدشب ردصلا ىلع عرقلاو « ةلينلاب

 انايحأ ىلكتلا ليامتت ىتح سفنلا مامز

 ديدعتلا ماغنأ عم ىشمتت ةيعيقوت تازازتهاب
 . لوبطلا وأ قرلا عوقب نرتقي ام اريثك ىذلا |

 « ديدعتلا » ةقيرط ىف ديعصلا ميلاقأ فلتختو

 ووو اعد



 رادقمو « ديقفلا رثآم ديدعت بلاغلا ىف ىهو

 اهضعب نأ الا . هدقفي تقحل ىتلا رئاسخلا
 هذهو . رمذتلاو رفكلا تارابع ىلا فرحني

 « ةيحيسملا اهرقت ال لاوقألاو تاداعلا
 . مهتعاوم ىف نيدلا لاجر اهبراحيو

 اهئاضعأ دحأ دقفي ةلئاع ًأزرت امدنعو

 ىف اهتكراشم ىلا ةرواجملا تالئاعلا عرج

 كراشت امك + نزحلا ةأطو فيفختل ةيزعتلا

 ىرق نم نيمداقلا نيزعملا ةفايض ءايعأ ىف اضيأ

 ( ةينيص ) ةلئاع لك لسرت ذا « ةديعب دالب وأ
 الوغشم نوكي ىذلا متأملا تبب ىلا تالوكام

 . نيزعملل ماعطلا دادعا نم نكمتي الف

 ىأ ل ( ةعلطلا ) رياقملا ةرايز ةداعو

 ' جراخ ابلاغ نوكت ىتلا رباقملا ىلا جورخلا

 نم - فاج عفترم ناكم ىلع وأ ةيرقلا
 ءافولا تامالع نم ىهو . ةميدقلا تاداعلا

 داتعي ىتلا دايعألا مايأ ق.تيملا ىركذ ميركتو
 مهدالب نم اعم عمجتلا ةلئاعلا دارفأ اهيف

 ىرخأ تاداعب ةرايزلا هذه بحطصتو ةقرفتملا

 تاقدصلا عزوتف . راضلا اهنمو ميلسلا اهنم

 تاولصلا معفرتو . ءارقفلا ىلع تالوكأملاو

 ىف نولاغي اوناك مهنأ الا . هللا ةمحر باطل

 مايأ ةدع نوميقيو رباقملا ىف نوتيبيق كلذ

 . طرمملا نزحلا رهاظم ىف نودامتو

 تاداعلا )ج 0

 اقيثو اطابترا ةسينكلاب ىرصملا طبترا
 هتايح ديلاقتو ةيبعشلا هتاداع ترثأت ىتح

 اهراثآ ترهظ ةريثك ةينيد تاعابطناب ةيمولا

 . هدايعأو هتالافتحاو « هحارتأو هحارفأ ىف

 ايعامتجا ىنعم ةسينكلل نات كلذ ىف ةبارغ الو

 . اهل عباتلا بعشلا ةايح لمشي

 ىأ « ةعاسمج اهانعم ةسينك ةملكو

 احالطصا مسالا قلطتو . « نينمؤملا ةعامج د

 نويحيسملا هيف عمتجي ىذلا ناكملا ىلع اضيأ

 رجف ىفف . ناكملا اذه عون ناك امهم

 سئانكلا ىتبت نأ لبق « ةيحيسسمملا

 ىلع ةسينكلا مسا قلطي ناك ؛ تايئاردتاكلاو

 ةدايعلل بعشلا اهيف عمتجي ىتلا توبسلا

 . ةالصلاو

 ةفيظوب ةسينكلا تزيمت مسالا اذه نمو

 حورب ومسلا ةمهم نأ ذا ؛ ةيحورو ةيعامتجا

 ةيعامتجاو ةيسمت ةياعر ىلا جاتحت ناسنالا

 لماكنت ىتح ةيحورلا ةياعرلا بناجب
 « اهتاذ ىلع مسقنت وأ دقعتت الف ةيصخشلا

 ىعست لب . عمتجملا مسج ىف ايمان ارش ريصتف
 . حلاصلا نطاوملا نيوكت ىلا ةسينكلا

 ةيوعرلا تامدخلا هذه ريفوت ىلع رهسيو

 ةسينكلا ةاعر « بعشلا تاجايتحا دسل

 سامشلا : ةفلتخملا مهتاجردي اهمادخو

 تونهكلا تاجرد ىهو . فقسألاو سيسقلاو

 . ةسينكلا ىف ةيساسألا

 ىكارتشا عمتجم عضولا اذهب ةسينكلاو

 ةيحورلا صرفلا هيف 'فاكشت « ىلما رقميد

 -_ اهلي ستتم



 لفمهاجلا 4 ىنعلاو ريقفلا مامأ ةيعامتجالاو

 ةرشبلا ضيبأو « غلابلاو ريغصلا « ملعتملاو

 ةدايعلا صرفب عيمجلا هيف عتمتيف . اهدوسأو

 ' نودبعي نيعشاخ ءالؤه لك فقيف ةكرتشمل
 لئاضفلا قيبطت ةيفيك نوملعتيو « ادحاو اهلا

 نيدلا حبصي ال ىتح « ةيمويلا مهتايح ىف
 لب « عمتجملا وأ ةايحلا نع الصفنم ارهظم

 ريقفلل ءاطعلا ىف ةكراشملل ةلاعف ةليسو ريصب

 , عمتجملا ريخل نواعتلاو : جاتحملاو

 ةيعامتجالا مظنلا هذه تامالع ترهظو

 . روصعلا مدقأ ذنم رصم ىف ةسيئكلل

 اهراوسأ نيب ةسينكلا ىنابم تمضف

 اهبعشل ةفلتخملا تامدخلاب موقت تاسسؤم

 نم ريثك ىفف . ةيعامتجاو ةيفاقثو ةيحور نم
 « ىرصعبلا هجولاو ديعصلا ىرق سئانك

 « ناويللا » ىنايم ةسينكلاب طيحت تلاز ام
 ةعاق وأ ةفيضملا ىهو « ناويالا » وأ

 عم بعشلا اهيف عمتجي ىتلا تاعامتجالا

 دحألا موي سادق تاولص دعب هتاعر

 نولوانتت مث مهعمتحم نوئش ىف نورواشتيف

 « ىباغألا » هتيمستب نويحيسملا داتعا ام اعم

 مدختستو . ةبحم اهانعم ةيطبق ةملك ىهو

 . « ةبحملا ةميلو » ىنعمب احالطصا

 لواسنت ىف نهاكلا عم بعشلا كرتشي نأ

 نوجرخب سادقلا ةياهن ىف ةسدقملا زارسألا

 اعم نولوانتيو هذه تاعامتجالا ةعاق ىلا

 ىلع ةداعلا ترجو . ةدحاو ةدمئام ىلع ءاذغلا

 ددحيف ءاذغلا ميدقت ةيرقلا تالئاع بوانتت نأ

 هيف مدقت ماعلا نم نيعم عوبسأ ةلئاع لكل

 دعب ذأ

 ةلئاعلا ءاضعأ رابك موقبو نيلصملل ءاذغلا

 ءارقفلا بعشلا دارفأ ةمدخ ىلع مهسمتأب

 . ءاوسلا ىلع ءاينغألاو

 ةطبارلا ىف مئالولا هذه ةميق رهظتو
 نم ليلقتلاو تاقبطلا نيب بيرقتلاو ةيوخألا
 همدقت ام بناحب « ةيعامتجالا قراوفلا

 دعبت نيذلا بعشلا دارفأ ماعطاب ةفايض نم

 . ةسينكلا ناكم نع مهتويب

 مدختسي نأ ةسينكلا ف وضع لكلو
 هتالافتحا ةماقال ةسيرنكلاب ةقحلملا ةعاقلا سقن

 مدغخت ىهف . متأم وأ سرع نم ةصاخلا

 هذهب ةداع قحلبو . ةماع بعشلا تاجاتحا

 ءابرغلا ةفاسضال مونلل فرغ ةدع ةعاقلا

 . ءارقفلاو

 ةسردملاب ةيطيقلا ةسينكلا ترهتشا دقو

 ىلوألا نورفقلا ىف تناكو « اهب ةقحلملا

 دادعال نيظوعوملا ةسردم ىمست ةيحيسملل

 ناميالا لوصأ مهنيقلتو دامعلا ىف نيبغارلا

 لك دعي ايف تذخأ مث . ىحيسملا

 ءىدايم لافطألا نقلت تناكو . « بيتاتكلا »

 ةسارد باحب باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا

 ناحلألاو ةيطيقلا ةغللاو سدقملا باتكلا
 : . ةيسنكلا

 ىفشتسم سئانكلا ضعب راوجب ناكو
 سيدقلا ةريسم هى ءاج امك ىضرملا جالعل

 ًاشنأ هنأ ( عسبارلا نرقلا) سو يموخاب
 . هتريدأ ىف ىفشتسم

 ىتلا ةيسفنلا ةياعرلا رمهاظم لمجأو

 م



 ىلجتت ©« بعشلا تاجايتحال ةسينكلا اهمدقت

 هتمس امك وهو . « فارتعالا رس » ةفيظو ىف

 ةغلبو « « ىناحور بط » ةميدقلا تاطوطخملا

 « ةيسفن ةحص » سفنلا ملعو ثيدحلا رصعلا

 وأ هنم ىئاقولا ءاوس « ىسفت بط > وأ

 داشرا ىلا جاتحم درفلا نأ فورعمف .ىجالعلا

 « ةيسفنلا تامزألا لالخ ةصاخبو هيجوتو

 ةاأايحلا تالكشم ةأطو دتشت امدنع وأ

 ةحارل قيرط ملسأف . مثالاب روعشلا دادزي وأ

 سفنلا نماوك غنرفت وه لقعلا ةمالسو سفتلا
 ءىدهيو سفنلا نئمطي نأ عيطتسي نم دب ىلع
 ءاجرلا ديدجتل اقيرط اهل مسريو « اهعور نم

 . هثعب وأ

 نأ ىلا اضيأ ةيرشبلا سفتلا جاتحتو

 .كلذل ء ىلاعت هللاب ةرمتسم ةلص ىلع نوكت

 ىف اعم بعشلا كرتشيل اهباوبأ ةسينكلا حتفت

 عوبسأ لك لقألا ىلع ةرم هلل تاولصلا عفر

 ةيطبقلا سئانكلا تداتعا دقو . دحألا موي

 اضيأ ماوصألا مايأ ىف تاولصلا مفرت نأ

 . عوبسأ لك نم ةعمجلاو ءاعبرألا ةصاخبو
 . ايمو تاسادقلا ميقت اميدق سئانكلا تناكو

 ىلع ىطبقلا سادقلا تاولص لمتشتو

 رسمت ىتلا ةفلتخملا فورظلا لجأ نم تايلط

 ىضرملا لجأ نم : هتايح ىف درفلا ىلع
 1 ( تاومألا ىأ ) نيدقارلاو ؛ نيرفاسملاو

 لفغت ملو . ملاعلا ةمالس لجأ نم كلذكو

 كولم او ماكحلا لحآ نم تاولصلا مقرت ذآ

 سدقملا باتكلا ةيصول اذيفنت 4 ةالولاو

 ' ' تابلط ماقت نأ ءىش لك لوأ بلطاف ) ةلئاقلا

 عيمج لجأل تاركشتو تالاهتباو تاولصو
 ى مه نيذلا عيمجو كولملا لجأل . سانلا

 لك ف ةئداه ةنئمطم ةايح ىضقت ىكل بصنم
 1 .(؟- 1١:5 ىتا) (راقوو ىوقت

 تمتها دقف ايعارز ادلب رصم تناك الو

 نم ةالصلاب صاخ عونب ةيرصملا ةسينكلا
 , ءامو سقط نم اهيف رثؤي امو ةعارزلا لجأ
 لوصفلا عم ىشمتتل تاولصلا هذه تمظنو

 _ : ةيعارزلا

 ىلا ةباب ٠١ نم ) راذبلا لصف ىفف (1)
 ١8 ىلا ريوتكأ ٠ نم ىأ  ةيوط ٠

 عورزلا بر اي لضفت ) ةلئاق ىلصت ( رياني

 . ( اهكراب ةئسلا هذه ىف لقحلا تابنو

 نم ) داصحلاو ةيوهألا روهش قو (ب)

 رياني 1١ نم ىأ ل ةنووب 1١١ ىلا ةبوط ١

 بر اي لضفت ) ةلئاق ىلصت ( ةينوي 14 ىلا
 ةنسلا هذه ىف ضرألا تارمثو ءامسلا ةيوهأ

 . ( اهكراب

 ١١ نم ) لينلا ناضيف روهش ىو (ج)

 1١9 ىلل ةينوي 14 نم ىأ - ةباب ه ىلا ةنوؤي

 هاسيع بر اي لضفت ) ةلئاق ىلصت ( ربوتكأ

 اهدعسما بت اهكراب ةنسلا هده. ق رهتلا

 وديل ضرألا هجو حرف كتمعنك ؛ اهرادقمك

 عرزلل اهدعأ . اهرامثأ رثكتل « امهثرح
 ليلكا كراب . قيلي امك انتايح.ريدو « داصحلاو

 ءارسقف لجآ نم « كحالصب ةنسلا ( ءدب )

 بيرغلاو 'ميتيلاو ةلمرألا لجأ نم « كبعش

 د6 اذا دع



 كوجرن نيذلا نحن انلجأ نمو « فيضلاو
 لكلا نيعأ نأل . سودقلا كمسا بلطنو

 مهماعط مهيطعت : ىذلا تنأ كنأل ء كيلا علطنت

 « كحالص بسحب انعم منسصا . هتقو ىف

 أحرف انبولق الما « دسج لكل اماعط ايطعم اي
 « ءىش لك ىف فافكلا انل نوكي ىكل ةجهبو
 . ( احلاص المع نيح لك ىف دادزنو

 ماوسصالا

 « دهزلاو فوصتلا ىلا ليمي بعش طبقلا

 موصلا ىري ذا . هماوصأ ةرثكب رهتشا دقق
 حبكل سفنلا طيضو ةدارالا بيردتل ةليسو

 ةيداملا تابغرلا ةميق نم ليلقتلاو « تاوهشلا
 . سفنلل ةيحورلا لويملا ىلع طغضت ال يتح
 ىوتسم ىلا اهب ىماستلا لهس موصلاف

 ١ عيفر ىحدر

 ماعطلا لوانت نع عانتمالاب طبقلا موصيو

 رصعلا وأ رهظلا ىلا لصت دق راهنلا نم ةدم

 لوانتي . صخش لك ةردقم بسح بورغلا وأ
 ريغ مسدلا نم ةيلاخ ةمعطآ مئاصلا اهدعب
 . ةيناويح

 تارتف ىف طبقلا ىلع ةدابعلا حمور ىغطتو

 رثاتتو . تاقدصلا نم نورثكيف « موصلا

 مهتايح بيلاسأ ريغنت هلا « اهلك ةلئاعلا ةايح

 ةصاخ تادادعتسا ةلّئاعلا ىرحتف « ةبيئرلا

 نورعشي لافطألا ىتحو . موصلا لابقتسال

 اصاخ اطابترا ديفي اديدج اوج تيبلل نأ
 « ةيحيسم اهلك رصم تناك امدنعو . نيدلاب

 ةايحلا ىلع سكمنت موصلا راثآ تناك

 تالحم قلغتف . اضيأ ةيداصتقالاو ةيراجتلا
 ىراجتلا طاشنلا هجتيو . اهعببو موحللا حبذ

 . علس نم اهلكاش امو تيزلاو لوقبلا وحن
 عمتجملا دوسي « مئالولاو سارعألا عنتمت ذاو

 نم وج ءمعلإ . ةدابعلاو

 اموب امه طبقلا ماوصأ مدقأو مهأو 3

 ىلع ضبقلل رواشتلا ىركذل ) ءاعبرألا
 لك نم ( هبلص ىركذل ) ةعمجلاو ( حيشملا
 نيعبرألا ىركذل ىنيعبرألا مؤصلاو : عوبسأ
 ىمسسو ؛ حيسملا اهماص ىتلا“ ىهو اموت

 هتدم تغلب دقو « « ريبكلا موصلا » اضيأ

 ريخألا عوبسألاو . اموب هه رضاحلا اننقو ىف

 اذملو . « مالآلا عوبسسأ » ىمسي هنم

 مظعل بعشلا ىدل ميظع سندقت عوبسألا

 هيف لطعنت تناكف . اهلمحي ىتلا ىركذلا
 ةسينكلا ىف ةالصلل عيمجلا غرفتيل لامعألا
 هتاولصلو . سدقملا باتكلا مظعم ىلتي ثيح

 نم موب لك ىلع طابقألا قلطيو ..نيزح نحل
 .ةصاخ ىركذ بساني امسا عوبسألا اذه مايآ

 نأ سانلا داتعا ىذلا « بويأ ءاعبرأ » اهنم

 « بويأ عرعر » ىمسملا بشعلاب هيف اولستعي
 دهعلا سيمخو . هب ىبنلا بوبأ ءافش ىركذل

 مهيلعيل نيدراوحلا لجرأ حيسملا لسغ ىركذل

 . اديدج ادهع مهعم أدب اضيأ هيفو ع عضاوتلا

 ىدتقا دهزلا ةرثكو ةنبهرلا راشتنابو

 : ىرخأ ماوصأ ظفح ىف نابهرلاب بعشلا
 ىرشب لابقتساال ادادعتسا داليملا موصك

 < موي أدبيو « ديدجلا دهعلا ةميرشو داليملا



 داليملا ديعب ىهتتيو ( ربمفون ؟5 ) روتاه

 نآلا هتدم غلبتو « (ريانب 7 كهيك ؟9 موو

 بعشلا لفتحي داليملا موص لالخو . اموي 5#

 « ةسينكلا ىف نوعمتجيف كهيك ىلايلب

 ىركذي اجاهتبا حيباستلاو حيادملا نولتريو

 كهيك رهش نم دحألا ىلايل قو . داليملا
 هذم ديدرت ىف حابصلا ىلا ٌنورهس

 ضعي تناك ىلايللا هذه قو . حيباستلا

 ةديعب نكامأ نم نيمداقلا فيضتست تالئاعلا

 ةقحلملا ةفيضملا ف ءاسشعلا مهل مدقتف
 - ٠ ةسينكلاب

 ىلاتلا نينثالا ادبيو « لسرلا موص اضيأو

 44و ١١ نيب هتدم حوارنتو ةرصنعلا ديعل

 .ويلوي ١؟ ىف لسرلا ديعب ىهتني ذا اموي
 سطسغأ * ىف أدبيو « ءارذعلا موص كلذكو

 ةييعش ةرهش هل تراصو « اموي ١8 هتدمو

 طابقألا أدب رشاعلا نرقلا رخاوأ ىفو . ةصاخ

 مايأ ةثالث هتدمو ىونين موص نوموصي

 ةميدق ةنيدم ) ىونين لهآ ةاجن ىركذل

 نع ( قارعلاب ةيلاحلا لصوملا نم برقلاب

 . موصلا قيرط

 دايعألا

 ديعب ةيطبقلا ماوصألا نم موص لك ىهتني
 حابص ىف سادقلا ةماقاب طابقألا هب لفتحي

 تالوكآملا لوانت نورطمي مث ديعلا موي

 اونوكي نأ دعب . ىولحلاو موحللاو ةمسدلا
 دعبو . ءارقفلاو ناريجلا ىلع اهنم اوعزو دق

 ةقحلملا ةعاقلا ىف اعم ىناهتلا نولدابني كلذ

 ىف امأ . تويبلا ىف روازتلاب وأ ةسيئكلاب
 ساطغلا  داليملا ) ىربكلا دايعألا ةثالثلا

 ءاسم سادقلاب لافتحالا نوكيف ( ةمايقلا -

 ليللا فصتنم دعب ىهتني ابلاغو « ديعلا ةليل

 ديع ةليا ىف صخألابو + ةجهب هل نوكتف
 جرخب نأ اميدق بحشلا داتعا ثيح ةمايقلا

 ىلا ةءاضملا عومشلاب اكسمم ةسينكلا نم

 . مهتويب ىلا اولصي نأ

 مساومب ةيطبقلا دايعألا ضعب طبترتو
 لافتحالا ديلاقت ىف لخدتف ةصاخ ةيعارز

 . مسوملا رامث نم ةصاخ عاونأ ديعلاب

 نمو . ءارقفلا ىلع اهنوعزويو اهنم نولكايف
 ساطغلا ديع ىف ةعبتم تناك ىتلا تاداعلا

 ١و ىف عقيو - ( حيسملا دامع ىركذ )
 ناكو . عرتلا وأ رهنلا ىف مامحتسالا - رياني

 ريبك ضوح ةميدقلا سئانكلا ىنابم ىف دجوي
 ةمجلا نم نميألا بئاجلا ىف سطغملا ىمسي
 ريغ ادوجوم لاز امو ) ةسينكلل ةيبرغلا

 ىف ةجرس وبأو نيفيس وبأ سئانك ىف لمعتسم
 هيف لزنيو ءاملاب المي ناك . ( ةميدقلا رصم
 . ساطغلا ديع ةليل بعشلا

 « جيهبلا ىبعشلا رثألا تاذ دايعألا نمو

 . 6« فعسلا دحأ » وأ « نيتاعشلا دحأ » ديع

 هيفو . ةمايقلا دأل قباسلا دحألا وهو

 ىلا حيسملا وخد ىركذي بعشلا لفتحي
 لابقتسالا كلذ « شحج ىلع ابكار ميلشروأ

 فعس هيف بعشلا عفر ىذلا ىلافتتحالا

 طابقألا رركيو . نوتيزلا ناصغأو ليخنلا

 ناصغأو ليختلا فعس لمحب ىركذلا هذه

 تا ادع



 . ديعلا سادق روضحل سئئانكلا ىلا نوتيزلا
 ةفورعم تناك فعسلاب نيمداقلا ةيحت ةداعو

 . اضيأ ةينوعرفلا رصم ىف

 عيبرلا ديع أدبي ةمايقلا ديعل ىلاتلامويلا نمو

 هيفو . « ميسنلا مش » نآلا ىسسي ىذلا

 حرفلل قئادحلاو لوقحلا ىلا بعشلا جرخم

 كسنلاو مايصلا ةرتف دعب ةعيبطلا لامجب
 نينثا » ايسنك ىمسو . ةقباسلا ةليوطلا

 ةمايقلا ديع ةزاجآ رمتسن تناكو . « حصفلا

 . نيسامخلا نم لوألا عوبسألا لاوط

 ديع وهو -- ةرصنعلا ديع ءاج ام اذاو

  نيسامخلا ةياهن ىف سدقلا حورلا لولح

 ةديدجلا مسوملا هكاوف عيزوت طبقلا داتعا

 اذه نيسمخلا موي نأل كلذو ءارقفلا ىلع

 ريبعت نوكيف داصحلا ديع اميدق لباس ناك

 . تاريخلا هذه تاروكاب ميدقتب ركشلا

 دايعأ دجوت ىريكلا دايعألا هذه بناجبو
 حيسسسملا ةرايز ديع اهمهأ نم « ىرخأ ةريثك
 لفتط وهو ةسدقملا ةلئاعلا عم رصم ضرأل

 لوأ موي ةيطبقلا ةسينكلا هب لفتحتو . ريغص
 سئانكلا ىف صخألابو . ماع لك نم ةينوي

 اهراز ىتلا ةيرثألا نكامألا ىلع تينب ىتلا
 ءارذعلا ةرحشو « رئبلا ثيح درطسم لثم

 « ةميدقلا رصمب ةحرس وبأ ةسينكو « ةيرطملاب
 هبو © قرحملا ريدلا دجوي ثيح ماقسقو
 . ةبسانملا هذهل ةيرثآ ةسينك

 ريهاشمو ءارذعلا دايعأب طبقلا لفتحو

 عون لمعب ةكئالملاو ءادهشلاو نيسيدقلا

 ءارقتقلا ىلع هنوعزوي ريطقلا نم صاخ
 ةداع ىلا ريطفلا ةركف عجرتو . ناريجلاو

 ركشتمالعك حمقلا لوصحم تاروكاب ميدقت
 اوقوذي الآ طبقلا تاداع نم ناك دقو . هلل

 مهتويب اهرامث لخدت الو ةديدجلا ليصاحملا

 . ءارقفلا ىلع اهنم اوعزوي نأ لبق
 دئاولا

 ةقطنم ىف ديهش وأ سيدق رهتشا املكو

 ةنيدملا كلت ةسينك ىلع دفاوتي « ةئيدم وأ

 . هأركذي لافتحالل بعشلا نم ةريثك عومج
 ةعسضب ةقطنملا ىلا نومداقلا لصي امدنعو

 لوح مايخلا ةماقا ىلا نورطضي فالك

 ديعلا مايأ اوضقيو « اهيف اوتيبيل ةسينكلا

 . مايآ ةعبس ىلا ابلاغ لصت ىتلا
 هذه ةمجدزملا نيسيدقلا دايعأ تفرع دقو

 وهو . دلاوملا مساب اسايق ىبرعلا رصعلا ىف

 ايلاغ لافتحالا نأل « مقاولا ىلع قبطني ال مسا

 « سيدقلا توم وأ داهقتسا ىركذب نوكي

 مهي الو هداهج لطبلا هيف متأ ىذلا مويلا وهو

 ءىشب نرتقي ال موي هناف ةدالولا موي ةسينكلا

 . زاجعالا وأ ةلوطبلا نم

 ىلع الصأ تالافتحالا هذه لثم تأدبو

 ةماقاو تاولصلا مقرب سيدقلا ميركت ساسأ

 هبشتلل ليصفتلاب هتريس ةءارقو تاسادقلا

 نم روذنلا يدقتي مث . ةحلاصلا هتودقب

 ىلا ةسينكلل مزلت تاودأو روخبو عومش

 .نيجاتحملاو ءارقفلا ماعطال حئابذلا رحن بناج

 فولألا هذه هجاتحت امو ددعلا ةرثكل نكلو

 ن9 فدي



 رسحنو تالوكأم نمو « تيبملل نكامأ نم
 روذنلاو راوزلا تاجايتحال عبد و حئابذلل

 اهتعيبط نع تالافتحالا هذه تفرحنا هفالخو

 ةيراجت ةيدام رهاظم ىلا ةطيسبلا ةينيدلا

 رورشلا نم ريثك برست ىف ابمسس تناك
 هرقت مل امم « دلاوملا » كلت ىلا ةيعامتجالا

 نرقلا ) ةدونش اينألا نأ ةجردل « ةلينكلا

 كلتب اهيف ددن ةيوق ةظع ىقلأ ( سماخلا

 ناسنالا بهذي نأ ادج ليمج » الماق رورشلا

 ريمازملا دشنيو أرقيو ىلصيل ديهشلا رقم ىلا

 ىف ةسدقملا رارسألا نم لوانتيو هسفت رهطيو

 لكايو ملكتيل بهذي نم امأ « حيسملا ةفاخم

 بكتريو ىنزي ىرحلاب وأ « وهليو برشيو
 ىغبلاو بارشلا ىف طارفالل ةجيتت مئارجلا

 . هنيعب رفاكلا وه اذهف « مثالاو داسفلاو

 ريمازملا نولتري لخادلا ىف ضعبلا امنيبو

 ذا ةسدقملا رارسألا نولوانتتو نوأرقو

 تالا ناكملا نوألمي جراخلا قف نيرخآ

 متتأو ىعدي ةالص تيب ىتيب - رمزلاو لبطلا
 هويدا نقل ع نسوا ةزايتم ةوملخ

 دقل . هبشأ امو ىلحلاو لسعلا عيبل اقوس

 قابسلو مكمئاهب بيردتل ةصرف دلاوملا متلعج

 ةقرسل نكامأ اهومتلعج « يكليخو مكريمح

 داكلاب لسعلا عئابق « عيبلل اهيف ضرعب ام

 « نينحاشتملا نئابزلا نم ليلق ىلع لسصحي

 ريظن ةدئافلا نم ائيش هّسفنل صلختسي وأ

 ثدحت نأ نكمي ال ىتلا ءاتشألا ىتح . هباعتأ

 ىف مهل ثدحت ةماعلا قاوسألا ىف ةعابلل

 . ءادهشلا دلاوم

 نطاومل نوبهذت متتك اذا ! ءابغلل ا

 لك اولعفتو اوعيبتو اوبرشتو اولكأتل ءادهشلا
 ف ىتلا مكتوييل ةدئاف ةيآف « مكل قوري ام
 اذاو ! ةقلغملا مكلوقعل اي # مكارق وأ مكتدم

 نهسوءر نرطعي مكتاهمأو مكتانب تناك
 سانلا عادخل نامحتتو نهنويع ناحكيو
 مكؤانبأ ناك اذاو « نهيلا نورلظني نيذلا

 نولعفي مكتاريجو مكؤاقدصأو مكتوخاو

 اذاملف ءادهشلا نطاوم ىلا مهباهذ دنع اذكه

 ؟ ويب مكل متلعج
 داسفال دلاوملا ىلا نويهذي نوريثك كانه

 حييسلا ءاضنا ني ارجو نزلا لكم
 اهل اوظفحي نأ نم الدب روجفلاو مثالل ءاضعأ

 ءاوس سجر لك نم اهتراهطو اهتسادق
 مكل لوقأ ىنوعد . ءاسن وأ الاجر اوناك

 نوسمتلب مكسنلم نيريثك نا ةمات ةحارصب

 سيل وأ ةجوز انل تسيل نيلئاق ارذع مهسفأل
 دلاومل مكترايز اولمعحت الف « جوز انت

 رباقملا ىف مكداسجأ ريمدتل ةصرف ءادهشلا

 ىف وأ اهنم ةييرقلا ىنابملا وأ اهلوح ىتلا
 . « اهتاكرأ

 دس ومال



 ىلعبفلا متوقتلا (د)
 ميوقتلا ساسأ ىلع ىطبقلا ميوقتلا عضو

 ءامدقلا نونرصملا كردأ . ميدقلا ىرصملا

 ىلع ىوتحت ةيندم ةنس مادختسا ةرورض
 نوكي ام برقأ نوكتو مايألا نم حبحص ددع

 ةكسسلا تنوكتو . ةيسمشلا ةئسلا ىلا

 اهنم لك مسقني ارهش رشع ىنثا نم ةيرصملا
 مايأ ةسمخ اهيلع اوداز مث « اموه نيثالث ىلا

 ىتلا مايألا ةباثمب اهوربتعا ةنسلا رخآ ىف

 نوكتت ىتلا ةسمخلا تادوبعملا اهيف تدلو

 2 سريزوأ : ىهو سيريزوأ ةعومجم اهنم

 . سيروحو « سيتمتو « تسو « سيزياو
 ةيد تالاقتحال :تابساتم اهتم اون لجو
 : ش . ةصاخ

 ىلع تعزو دقف رشع انثالا روهشلا امأ

 ةصسرأ اهنم لصف لك صخ لوصف ةثالث

 لصف لوألا لصصفلا اومسو . روهش

 « بولا رذب » ىناثلاو « ناضيفلا »
 . « لوصحملا ىنج » ثلاثلاو

 ماع لك نم لوألا مويلا نويرصملا ربتعاو
 ناضيفلا رئاشب هيف رهظت ىذلا مويلا وه
 روت امأ . ربوتكأ ىلا ةيلوت نم هرهشأو

 , ىلا ربمفوت نم ىهف « بوبحلا رذب » لصف
 لصف رهشأو « ءاتشلا رهشأ ىهو رباربف

 ةينوي ىلا سرام نم « لوصمحلملا ىنج
 . ايلاح عيبرلا لصف عم قفتتو

 ناضيفب نييرصملا مامتها ىدم ىلع لديو
 اهددجيو ةيوصخلا مهضرأ بهي ىذلا لينلا

 ىلع مهلوصف ميسقت اوماقأ مهنأ « ماع لك

 « ماع لك مميتأت ىتلا ةيعيبطلا ةرهاظلا هذه

 . ناضيفلا ثودح ىأ

 ىلع اهباسح ىف ةيرصملا ةنسلا دمتعت مل

 ساسأ ىلع ئرصملا اهيلا لصو لب كلفلا ملع

 ةنسب ىهف « ماع دعب اماع ناضيفلا روهظ
 هتميقو ناضيفلا ةعيبط ىلع دمتعت « ةيلين
 الاصتا هب هتايح لصنت ىذلا بعشلا ىدل

 ىتأي نأ مهيدل ممملا نم نكي ملو . اقيثو
 لب . ماع لك نم مويلا سقت ىف ناضيفلا

 ىف مهيتأي مهلين ناضيف نأ اوفرعي نأ مهيفكي
 . ابيرقت تقولا سمت

 عاطتسا ىتم ددحن نأ ناكمالا ىف سيلو

 ىلع « ةيندملا ةنيملا باسح » ميش نأ ىرصملا

 ةرتف ىف ان هنأ حجرملا نم نكلو هجولا اذه

 ناك اميرو خيراتلا لبق ام روصع تارتف نم
 دقو « ةيئاثلا ةداق ةراضح رصع ءانثأ ىف كلذ

 مايأ لوأ ةباثمب ليتلا ناضيف ءدب موي اولعج

 .. ديدجلا ماعلا
 نورق ةدع ميوقتلا اذه ىلع ئغم نيحو

 ديدجلا ماعلا مايأ لوأ نأ نويرصملا ظحال

 امك « ةدمب ناضيفلا ءدب موي نع رخآتي ذخأ
 تناك ىتلا « بوبحلا رذب » رهشأ نأ اوظحال

 . فيصلا لصف يف مقت تذخأ ءاتسشلا ىف مقت

 ةسيدملا ةنسلا نأ نم بيعلا اذه اآشن دقو

 اببرقت موي عبرب ةيسميشلا ةنسلا نع صقنت
 نم ححص خلا اذه نأ نويرصملا دهوو

 د مهو



 ' نم ةيسمش ةناس ١8458 ىضم دعب هسفن
 عمجت ةدملا هذه ىفف « ميوقتلاب باسحلا

 م6 حبصأف ةنس لك ىف موب عبر وهو قرفلا
 اذهبو . ةنس ١45٠ دعب ةلماك ةنس ىأ اموب
 ةنسسلاو ةيناملا ةنسلا نيب قفاوتلا داع

 . ةسعتلا

 ىتلا ةيلينلا مهتتس نأ نويرصملا ظحالو

 ف ليتلا هيف ذخأل ىذلا مويلا نم أدبت
 ماسعلا نم مويلا سفنب ىهتنتو عافترالا

 ةرودلا عم حسضاو لكشب قفنت « ىلاتلا

 حوضوب ودبي نيعم تباث مجنل ةيونسلا

 ءىجم ءدب عم كلذو ؛ ليولط ءافتخا دعب

 نأ اوفظحال امك « ماع لك ةرم ناضيفلا

 قورش ليبق ركبملا رحفلا ىف نوكي هروهظ

 « ءامسلا ىف مج عملو رهظآ نوكيو « سمشلا

 ةظحل ىتأت نسسمشلا لوح ضرألا ثنارود ىفو

 طسخ ىف مجنلا اذه اهيف نوكي ةنس لك

 قلطأ دقو « سمشلاو ضرألا عم ميقتسم

 « تدبس » وه اثثؤم امسا هيلع نويرصملا

 ىلع ةميدقلا ةينيدلا نوتملا ىف اهركذ .دروو:

 ثدحت ىتلا ىأ ©« لينلل ةبلاجلا » اهنأ
 ةروص هنأ ىلع مجنلا اذه اوسدقو « هناضيف

 ىذلا وه مجنلا اذهو « سيزيا روص نم
 . « ةيئاميلا ىكرثعتشلا » نآلا هيمسن

 ةيلاحلا ةيكلفلا ثاساردلا تتبثأ دقلو

 ابيرقت لداعت « ةيناميلا ىرعشلا » ةرود نأ
 . ماع ف سمشلا ةرود

 ءامدق دنع ءامسأ روهشلل نكي ملو اذه

 . رمألا لوأ ىف نيعرصملا

 رهسسثلا الثم لاقيف اهيف عقت ىتلا لوصفلل
 ثلاثلا رهشلا وأ ناضيفلا لصف نم ىئاثلا

 . اذكهو « بوبحلا رذب » لصف نم
 ذنم ىأ نيرشعلاو ةسداسلا ةرسألا ذنمو

 « ابيرقت داليملا لبق عباسلا نرقلا فصتنم

 نع ربعت ءامسأ روهشلا ىلع نويرصملا قلطأ
 . اهتماقا اوداتعا ىتلا دايعألا

 : ىه انتلصو امك ءامسألاو
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 ةسمخلا مايألا هب ىمست تناكو 2 ءىسنلا

 - ىو 2 ريعصلا رهشلا وأ ةتسلا ىلع ةديزملا

 . اموي نوثالث رهشألا نم لكو . مايأ ةسمخ

 عضو. نم لوأ وه ميدقلا ىرصملا نا

 لوأ وهو « هاضتقمب ثداوحلا دصرب اميوقت

 لك ارهش رشع ىنثا نم ايسمش اماع فلآ نم
 رهشلا اوفاضأو اموي نوثالث اهنم رهش

 لكل مايأ ةسمخ وهو ( ءىسلا ) ريغصلا
 . لوصف ىلا ماعلا مسق امك « ماع

 ىرعشلا عولط » مويب نويرصملا لفتحاو
 ىلا ةنسلا لوأ ديع هنم اولعجو « ةيناميلا

 ىيعسشلا ماعلا ةرغي ىداعلا مهلافتحا بناج

 مسا ديعلا اذه ىلع اوقلطأو « ( اموي مه )

 ديع نأ نويرصملا ظحالو . « تدبس عولط د

 ماعلا ةرغ ديع نع رخآتي ©« تدبس عولط »

 امك ؛ ماوعأ ةعبرأ لك موي لدعمب ىبعشلا
 . ةنس +١65 لك ةرم نيديعلا داحتا اوظحال

 . ©« ةيناميلا ىرعشلا » ةرود ىهو

 سونيروسنك ىنامورلا بتاكلا ركذو

 ىرعشلل ىقارتحالا قورشلا نأ 0ءدقهءتهتسو

 لو ةنس نم توت لوأ ىف ثدح ةيئامبلا

 ثودح ديدحت نكمأ اذه ىلعو . داليملا دعب:
 ةيناميلا ىرعشلل ىقارتحالا قورشلا ةرهاظ

 م .ق ”/41 ةنسو داليملا لبق 19١ ةنس ىف

 نوبرصملا فرع اذكهو م . ق 4541 ةلسو

 ىلا ماعلا ميسقت ةميدقلا ةلودلا رصع ىف

 ةيدرب ) صوصللا تلجسو اموي ”0

 ىرعشلل ىقارتحالا قورشلا ةرهاظ ( سربيا

 « ةرشع ةيناثلا ةرسألا روهظ ءدب ىف ةيناميلا
 هذه ( نوهاللا ) ىرخأ ةيدرب تلجس امك
 دكؤيو . ىطسولا ةلودلا رصع ىف ةرهاظلا

 آدبت ىتلا ةرتفلا لوأ نأ 6 ريام دراودا »

 ىسمشلا تيقوتلا ناك م . ق ؟١08 ماعي
 عقي نأ نذا دبالف « اهيف المعتسمو افورعم

 ةنس ىأ ةقباسلا ةرتفلا لوأ ىف هلامعتسا ءدب

 .م.ق ١

 دع دع دج

 : نييرصملل ميوقتلا ةميق

 فى ةنعمم روصع ذنم ميوقتلا اذه لازي ال

 لوصفللو سقطلل اقيقدو اعفان اليلد مدقلا

 « هقيراحتو هناضيف ىف لينللو ةعارزللو

 صخب ام لك ى هنوعاري نوعرازملا لازب الو
 ميدقلا ىرصملا لعفي ناك امك داصحلاو رذبلا

 ىلع ىرجت تلاز الو . نينسلا فالآ ذنم

 سقطلا ةلاح ىلع لدت ىتلا لاثمألا انتنسلأ
 : كايك « ةياوبلا لفقاو لخدا : ةباب : لوقنف

 « ةيوطرلاو دربلا وبأ : ةيوط « كاسم كحابص
 علطا : تاهمرب « ريباعزلاو ءاوهلا وبأ : ريشمأ

 . خلا .. تاهو طيغلا

 عبس, لازي ال رصم ىف ىعارزلا ميوقتلاو
 : كلذ لاثم كيلاو « ميدقلا ىرصملا ميوقتلا

 : تونا رهش

 بنركلاو ثبشلاو ميسربلا هيف عرزي
 ةرذلا رهظتو « لوفلاو ىوتشلا ريعشلاو التش

 رفاوتيو «© ىلعبلا لصبلا جضنيو « ىماشلا

 لجرفسلا رثكيو نوتيزلا جضنيو « نوميللا
 . حافتلاو

 ممسسسا ك1 مح ص



 :ء : هباب رهش
 زرألا هيف عرزي : ةيوتشلا ةعاززلا ءدب

 ( ىلبقلا هجولاب ) موثلاو لصبلاو ناتكلاو

 نومكلاو نوسيئآلاو ةلسبلاو حمقلاو

 خيطبلا رهظيو « نطقلا ىنحبو 53 ريعشلاو

 دصحبو « طيبنقلاو عرقلاو ىلينلا مامسشلاو

 كامسألا هيف رثكت امك « ىنادوسلا لوفلا

 . ( ةيراسبلا ) ةريغصلا

 :.روناه رهش

 زرألا جضنيو « نطقلا ىنج هيف ىهتني
 هيف رهظيو « ىماشلا ةرذلا عطقتو « ىلينلا

 عرقلاو سدعلا عرزيو . ىفسويلاو لاقتربلا
 . مطامطلاو ةسوكلاو .

 | : كهيك رهش

 صخلاو قوقربلاو شمشملا هيف عرزي
 تاوارضخلاو ةزيبخلاو ىفيصلا تاقملاو ءالتش

 عطقيو « رضخألا لوملا رهظيو « ةيفيصلا

 . ساقلقلا رثكيو « ريصعلل ركسلا بصق

 : ةبوط رهش

 مورك ملقتو ؛ ةريغصلا راجشألا هيف لقنت
 ىونو زوجلاو ةيفيصلا ةرذلا عرزتو « بنعلا

 . خوخلا

 : ريشما رهش

 ( ىلبقلا هجولاب ) ركبملا نطقلا هيف عرزب

 سرغتو « ركسلا بصقو ةجيوعلا ةرذلاو

 « نومكلا دصحيو « لخنلا حقليو  راجشألا

 قوقربلاو حامتلاو نيتلا رجش سرغيو
 . رايخلا رهظيو « شمشملاو

 : تاهمرب رهش

 دود سقفيو « توتلا رجش هيف قروي
 ةعارز ءادتياو ؛ ىدلبلا ةلسبلا جضنتو « زقلا

 رسهظتو « ناتكلا هيف ملقيو « ىدنهلا نطقلا

 . تاوارضخلاو نومكلا عرزيو « ةيخولملا

 ْ : ةدومرب رهش

 سمرتلاو سدعلاو لوفلا هيف دصحي

 . ىلبقلا هجولاب تاهج ضعب ىف حمقلاو .
 لئاوأ فطقيو « ىنادوسلا لوفلا هيف عرزيو
 3 هئام جارختسال درولا ىنحمو « لسسعلا

 علقيو « توتلاو ىفيصلا خيطبلا رهظيو

 لفافلاو زرألا هيف عرزيو « ىوتسشلا سطاطبلا

 : سلشب رهش
 « حافتلاو قوقربلاو ىشمشلا هيف رهظي

 هيف عرزيو ©« ىرحبلا هجولاب لصبلا دصحيو
 . ساقلقلاو مسمسلا

 : ةنوؤب رهش
 فطقوو « ىماشلا ةرذلاو زرألا هيف عرزب

 عرقلاو. ايلو صافلا رهظتو « لحنلا لسع

 خوسخلاو بنعلا رسمظيو « ةسوكلاو

 . ىرثمكلاو

 بيبا رهش

 قاسلاو سفركلاو ريجرحلا هيف عرزي
 ةفاوحلاو دوسألا ناحتذابلاو سنودقبلاو

 « ةيخولملاو ايمابلاو فوشرخلاو توتلاو
 . نامرلا رهظيو

 تحب اا



 : ىرسه رهش

 لصصي هيف عرزيو « حلبلا هيف جضني
 تفللاو مطامطلاو لصيلاو موثلاو سجرنلا

 عسمجيو « نيتلاو بنعلا هيف رثكيو « ىلينلا

 . رضخألا نوتزلا

00 

 : ىرصلا ميوفتلاو ةينامورلا ةلودلا

 ميوقتلا مادخت سا رصيق سويلوي ىغلأ
 ةلودلا ىف اعئاش ناك ىذلا ةيرمقلا ةنسلاب
 هيف ناعتسا ايسمش اميوقت اشنأو ةيئامورلا

 سيئيحيس وس ىرصم لا ىكلفلاب
 8 اعبرو اموب يو ميوقتلا ةّنس ردق ىذلا

 لك ةرسم ةسيبكلا ةنسلا ةقيرط مدختساو

520510 

 مادختساب رصيق سويلوي رمأو . ماوعأ ةعبرأ
 سيسأت نم +7١ ةنس ىف ايمسر ميوقتلا اذه

 ميوقتلا اذه ىمسو م . ق 45 ةنس ىهو امور
 رمتساو . رصيق سويلوي ىلا ةبسن ىنايلويلاب
 نيح ١هم؟ ةنس ىتح ميوقتلا اذهب لمعلا
 امور اباب دمع ىف نويكلفلا ظحال
 باسحلا ىف أطخ رشع كثلاثلا سويروجيرج

 اهب لومعملا ةنسلا نيب قرفلا نأو ىسسشلا

 اذهو ةيناث ١4 و ةقيقد ١١ ىقيقحلا باسحلاو
 . اماع !؟8 لك ىف اموي لداعي ريسيلا قرفلا

 أطخلا سويروجيرج ابابلا ححصو
 ةنسس نم ربوتكأ ه موي حبصأف مكارتملا

 وصهو 10488 ةلس ربوتكأ 16 موي م 47

 . نآلا دئاسلا ىروجيرجلاب فورعملا ميوقتلا
 اناا

 : ىطبقلا ىلا ىرصملا ميوقتلا روطن
 مهخيرات ءدب نويحيسملا نويرصملا ددح

 ىدذلا ةيدالبم 865 ةنَض سطسغأ مو موب

 سفنب كلذو « مهنم ريثكلا هيف دهضشتسا

 كلذ لبق رصم ىف مدختسا ىذلا ميوقتلا

 ميوقتلا نم ةقلحلا هذه ىمستو « خيراتلا

 ميوقت هيلع قلطيو ىطبقلا ميوقتلاب ىرصملا
 2 ىنايلويلا باسحلا عينا وهو ٠ ءادهشلا

 باسحلا نيب مكارتملا اطخلا نأ دجن اذهلو
 غلب دق ىروجي رجلا باسحلاو ىنايلويلا

 . ىطبقلا ميوقتلا قامو ٠١

 ني

 : ىطبقلا ميوقتلا ضارغأ

 عسبتن ضرغ : ناضرغ ىطبقلا ميوقتلل

 ةلماكلا ةيسمشلا ماوعألاو لوصفلاو

 ةركلا ةرودل ةبسسنلاب اعيمج اهديدحتو
 رخآلا ضرغلاو . سمشلا لوح ةيضرألا
 ءاصحلا ةقدهو « ىرمقلا باسحلا عبتنإ

 لك روهظ دعوم ديدحتو ةيرمقلا تارودلا
 . ديدج لاله

 باسحلاب ىرصملا مامتها داز دقو

 ديع نأل رصم ةيحيسملا لوخد دعب ىرمقلا
 لصتت ىتلا ىرخألا دايعألا ضعبو ةمايقلا
 لصتتو ةيرمقلا ةرودلاب ددحت ةمايقلا ديعب

 . ةيسمسشلا ةرودلاب

 ع

0 



 : ىرمقلا ىطبقلا ميوقتلا

 ثداوحلا ليجست ةركف ترطخ نيح
 رسمقلا روهظب خرؤي ذخأ لوألا ناسنالل

 ثحبي ذخأ مولعلا تمدقت املو . ههجوأبو

 «ىرخأ نيبو ةيرمق ةرود ةدم نيب فالتخالا ىف

 « ةيرمقلا ةرودلا ةدم طسوتم ىف كلذكو

 ديدج لاله روهظ ةظحل نيب ةعقاولا ةدملاو

 . ايرمق ارهش ىمست ىلاتلا ديدجلا لالهلاو
 لصي ىتح ىرمقلا رهشلا لوط ريغتي دقو
 كانه نكلو . ابيرقت تاعاس + ىلا قرفلا

 ةسسنلاب ءاضفلا ف رمقلا ةكرحل ةلماك ةرود

 نأ امك « ةيسمش ةنس 1ةره اهتدم غلبت انيلا:

 فق ىرمقلا رهشلا لوطل اماع اطسوتم كانه

 ةعاس ١؟و اموت «ه وهو ةلماكلا ةرودلا

 اذه ريتعيو « ناوث ثالثو ةقيقد 6 و

 نع هاضتقمب ؤئبنتلا نكميو « اقيقد طسوتملا
 ةنس فلأ ةدمل رمقلا هجوأو ةديدجلا ةلهألا

 اموي ًأطخلا زواحتت نأ نود الثم ةسسمش

 . الماك

 لوط مادختسا ةركف تاشن اذه نمو

 رمقلا روهظ باسحل ىرمقلا رهشلا طسوتم

 ىمسو « نينسلا نم تامل ههجوأو ديدجلا

 : فرحلا هانعمو ) ىطنقتيتألا باسحب كلذ

 ىلع لمتشي باسحلا اذمه نأل ( ىقابلا
 . ةددعتم ةيباسح تايلمع دعب ىقابلا لامعتسا

 ىرمقلا ىطبقلا ميوقتلا باسح ىنب دقو

 نرقلا ىف «نوتيم» ىكلفلا اهعضو ةدعاق ىلع

 ةنس ١9 لك نأ ىهو « داليملا لبق سماخلا

 يغب الماك ايرمق ارهش مو لداعت ةيسمش
 . روسك

 ذنم ةدعاقلا هذه طابقألا مدختساو

 اهدعاوق عضو دقو « ىداليملا ثلاثلا نرقلا

 ىردنكسالا كريرطبلا نآلا ىلا اهب لومعملا

 كريرطبلا وهو ماركلا سويرتميد ابنالا
 ىكلفلا اهعضو ىف هدعاسو رشع ىناثلا

 ةمايقلا ديع ددحب اذهبو . سويملطي ىرصملا

 دحألا هنأب « ( ميسنلا مش هيلي ىذلا )

 لادتعالا ىلي ىذلا لماكلا رمقلل ىلاتلا

 . ةرشابم ىعيدرلا

 ىطقبالا باسح نويبرغلا دذخأ دقو

 « ىنايلويلا ىنامورلا ميوقتلا ىلع هوقيطو
 نييحيسملا عيمج دنع ةيحيسم ا داعألا تقفتاف

 ةنس ىتح ىطبقلا ميوقتلا اهددحي ناك امك

 ليدعتلاب مهميوقت نويبرعلا طبض نيح 8

 . ىروجيرجلا

 : ةيطبقلا روهشلا

 : ىه نآلا فرعت امك ةيطبقلا روهشلاو

 . ( ربوتكأ - ربمتبس ) توت
 . ( ريمفون - ريوتكا ) ةباب

 . ( ربمسيد - ريمفون ) روتاه
 . ( رياني - ريمسيد ) كهيك

 . ( رياربف - رياني ) ةبوط
 .( سرام - رياربف ) ريشمأ

 . ( ليربأ - سرام ) تاهمرب
 .(وبيام ليربأ ) ةدومرب

 . ( ةينوي -- ويام ) سنشب

 دك اعلا



 . (ةيلوي - ةينوي ) ةنووؤب
 ::( ىطيشا نةلوي )ببن

 . ( ريمتبس - سطسغأ ) ىرسم
 . ( ريمتبس ) ءىسنلا

 : ىبويلألا ميوقتلا

 ميوفقتلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو

 ذخأ دقف . ىطبقلا ميوقتلا سفن وه ىبويثألا
 ادسبتو « طابقألا نع مهمي وقت نوي وينألا

 قفارعو < ةليقلا كيلا هدب مهتلس

 . ةيطبقلا روهشلا عم مهروهش

 ماعب مهتتس باسح نويبويثألا ىمسيو
 ىف ادئاس ناك ىذلا خيراتلا وهو « ةمحرلا

 ةنسلاب ىمسيو « رشع ىداحلا نرقلا ىف رصم

 « ةيطبقلا ةيدالمملا ةنسلا وأ ةيقرشلا ةيداليما
 ميوقتلا نع ابيرقت تاونس ىنامث صقنت ىهو
 . ىبرغلا ىداليملا

 ةنئهرلا (ه)

 رصم ىف اهمايق ١-

 « نيدتلا ىلا ليبي هتعيبطب ىرصملا

 ةيحور ةايح ىلا مهنم نينيدتملا ةوفص وبصتو

 . هللاب ةلص رثكأو « ةريرس ىفصأو « قمعأ

 هب لصي نمو . ربلاو لامكلا ىلا قونت ةايح
 « هللاب مايهلا ةحرد ىلا مهنم ىحورلا نينحلا

 ةيملاعلا لغاسشملا نم صلختلا ىلا ىعسي
 . لمأتلاو ةولخلل غرفتيل ةبداملا تامامتهالاو

 ىبحم رصم ءارحسص رحس لامتسا
 ةيفاصلا اهؤامسف : اهيلا لامكلاو ةليضفلا

 ةعدبم ةوق نم اهءارو امب قطنت موجتلاب ةئيلملا
 صرف ءىيهي عسسإشلا اهؤاضفو « ةقفرتم

 دعاس لماشلا اهنوكسو « ةقيلطلا ةيرحلا
 ٍض ةرعاشسشمو هراكفأ زيكر ت ىلع ناسنالا

 . همامأ عشخيو هيلا ولخي نأو هللا ىف هنادجوو

 ىلا نويحيسملا نويرصملا عقدنا اذكهو

 . هللاب ةولخللو رشلا ةيلاغمل ةيربلا

 ةراضحلا + 526

 اوتاكو

 ممهحاورأ ومست نأ ىلا كلذ نم توقد

 ق مكحتلا اوعيطتسيف مهسوفن فهرتتو

 ملاعلا تايرغم نم ررحتلاو « هئاوهأو دسجلا

 هقلاخ نع اديعب ناسنالا ىوهتست دق ىتلا

 . هلخاد نئاكلا ىهلالا ىبقلا سمطتو

 ةيفوصتلا تاكرحلا ضعب روهظ مغرو

 دونهلا ءارققف تاعامجك ةيحيسسمما لبق

 ةيرصملا ةنيهرلا نأ الا ؛ دوهللا نيشيسالاو

 كلتب رثأتم ريغ اليصأ ايحيسم اهاجتا تناك
 ىفاهنعاهفالتخالاهلعةقباسلاةيكستلا تت اكر حلا

 نابهرلا نأ امك . بولسألاو ةفسلفلاو فدهلا

 نكت مل قيرطلا اذه اوسسأ نيذلا لوألا

 نم مهنكمي امم ةيملعلا وأ ةيئيبلا مهفورظ
 ىتح تاكرحلا هذه نع عامسلا وأ عالطالا

 عقادب ىراحصلا ىلا اوجرخ لب . اهودلقي

 ةنايدلا امهب ىحوت امك دهزلاو ةيناحورلا نم
 ةايح نم حوضوب كلذ رهظيو . ةيحيسملا
 : سوين وطنأ سدقلا

 دس موو اسس



 تأدب رصم ىف ةيحيسملا راشنتا عمو

 دقف . اديور اديور رشتن كسنلا رهاظم

 184 ) سوينونتورف ىعدي صخش نع عمس
 ىداو ) ايرتين ةيرب ىلا لحر (م او

 ايحيسم ٌنوعبس هتبيحص ىو ( نورطنلا
 . دهزلاو ةتبهرلا ةايح اوشيعبل

 ءالؤهل ةلوهجملا ةلثمألا نأ نظلا بلغأو

 لوصأف . ةفورعملا نم رثكأ لوألا كاسنلا

 مدقأ اهخيراتو روغلا ةديعب رصم ىف ةنبهرلا

 ىف نكت ملو . سوينوطنأ سيدقلا خيرات نم

 . ةمظنم ةماع ةغبص دعب تذخأ دق اهتيادب

 اهتعبصو فورعملا تياثلا اهعضو تذخأ امناو

 ابنألا نم ءادتبا قاطنلا ةعساولا ةيملاعلا

 . سوي وطنأ

 ةنبهرلا راوطأ

 : ةفلتخم راوطأ ىف ةيرصملا ةنبهرلا ترم
 :دطحوتلا ١-

 اهدهع ىف ةينوطنألا ةنبهرلا تناك ذا

 ةماتلا ةيدرفلا ةلزعلا ىلع ىوطنت" لوألا

 عاسبتأ رثكاملو . ديدششلا فشقتلاب ةنورقملا
 اروطت روطتي ةلزعلا ماظن ذخآ سوينوطنأ

 ةنبهرلا نم طسوتم عون ىلا ائيطب

 . ةيعامتجالا

 (م ”ه5- )590١ سوينوطنا سيدقلاو

 بأ د هنوبقلي ىذلا ميظعلا سيدقلا وه

 ىف ةينغ ةرسآ نم دلو . « نابهرلا عيمج

 ةورث هل اكرات هدلاو قوت املو . ديعصلا

 نأ تدرأ اذا » ليجنالا ىف اج امي رثأت ةريبك

 هطعأو كل ام لك عب بهذاق الماك نوكت

 « ىنعبتاف لاعتو ءارقفلل

 نكسو ءارحصلا ىف دحوتو هتورث عزوو
 . رفقلا لخاد لغوت مث ةميدق ةربقم ىف الوأ

 هجو ىري ال ةنس نيرشع ىلاوح شاعو

 . لمأتو ةالصو موصو كسن ىف وهو ناسنا

 نوبلطي نوريثك هلوح عمتجاو هرمأ رهتشا الو

 جرخ « هلثم ةشيعملا ىلا مهدشري نأ هنم

 ناكو . ةدحولا ةايح ىلا مهدشرأو مهيلا

 تاراغم ىف لب ةريدأ ىف نوشيعي ال هذيمالت

 سيدقلا هيلع ذملتت دقو . لبحلا ىف ةدرفنم

 6 نيط سلف ىف ةنبهرلا سسؤم ىراليا

 ةنبهرلا اسسؤم سوبراقمو نوما ناسيدقلاو

 ايفرح ةبآلا ذفنف .

 بأ هدونبب سيدقلاو « نورطنلا ىداو ىف

 كريرطبلا هيلع ذملتت امك . مويقفلا ةريدأ

 . ةنبهرلا ىسسؤم نم ريثكو سويسانثا

 ءاقلش اهنم ةريثك بهاوم هللا هحنمو

 هيلا اوتأف ةفسالفلا هب عمسسو . يضرملا

 هتنكح مهتلهذأف هملع ىدم اوريل هنورواحي
 ءايربكلا فرع ىف ناك هنأ نم مغرلا ىلع

 ةينانويلا هتسارد ماهل ايمأ ةينامورلا

 . ةينيتاللاو

 سونايميسكم داهطضا ةسينكلاب لح الو
 مدت ةيرانكتمإلا ىلا سوي وطنا لإ
 نأ هسفن وه ايهتشم مهيوقيو نيدهشتسملا

 سوبرأ ةقطره نابا لزن امك . دهشتسي
 خبشلا اذه روهظل ناكو « اهنم سانلا رذحي
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 ديبأت ىف ريبكلا هرثأ دحوتملا كسانلا

 . سويسانثأ كريرطبلا

 نيطنطسق روطاربمالا هيلا لسرأ دقو

 درب ملف هتكرب اهيف نوبلطي لئاسر هدالوأو
 مهل لاق نيذلا هنامهر حاحلا دعب الا مهيلع

 وهف روطاربما انيلا بتك نا اويحمتت ال د

 بتك هللا نأ كلذ نم بحعألا نكلو . ناسنا

 . © ناسنالل ةعيرشلا

 ةيعامتجالا ةنبهرلا - ؟

 زيكرت ف نودحوتملا نايهرلا ذخأ

 ءابآلا نم ىربكلا تايصخشلا لوح مهفوفص

 رهتشا ىحور بأ ىلع اوذملتتيل نييحورلا
 ةايحب مهنم لك ظافتحا عم . ملعلاو ةسادقلاب

 نع ةلزعنملا هتيالق وأ هتراغم ىف دحوتلا

 برقلا ضعب ةبيرق تناك مهيلالق نكلو « هراج

 . ىحورلا بألا ةيالق لوح موقتو اهضعب نم
 . ىلالقلا ماظنب اضيأ ماظنلا اذه ىمسي كلذل

 ةينوطنألا ةنبهرلا نيب ةطسوتم ةلحرم وهو
 سيدقلا ماظنلا اذه داقو . ةيريدلا ةنبهرلاو

 : تيهش ةزر هركرم ناك ونه زيبكتلا سويراقم
 . ةيبرغلا ءارحصلاب نورطنلا ىداو ىآ

 سسؤم وص « سوبراقم سيدقلاو

 رصم ءارحص قى ثورطنلا ىداو ىف ةنبهرلا

 نييرصم نيوبأ نم م 8.٠ ةنس دلو . ةيبرغلا
 هوبأ ناكو . ةيفونملا ةيريدم ىرق ىدحا ىف

 مل هنكلو اسق اضيأ وه مسر دقو . انهاك

 ةاسيح ىف هبحل ةبترلا هذه دلقتي نأ أش
 ىلع هلاومأ عذو هيدلاو ةافو دعبف . ةدحولا

 ةنس نورطنلا ىداو ىلا بهذو ءارقفلا

 ابنألا راز مث . كانه دحوت ثيح م مو

 ىزلا هسبلأف ىقرشلا لبجلا ف سوينوطنأ
 ىداو ىلا عجرو هحئاصنب هداوزو ىنابهرلا

 ملو . لمآتلاو ةدابعلل غرفت ثيح نورطنلا

 شاع دقو . ةيربلا كلت لك ىف هريغ كانه نكي

 عمجتو ةنيهرلا ىف ةنس نيتس سويراقم بألا
 ىف نيتسينك مهل ىنبف نوريثك ذيمالت هلوح
 اسبتأو سومربلا ىريدل ىلاحلا عضوملا

 رهشأ نمو . نورطنلا ىداوب سويراقم
 سوميسكم ناريمألاو سويناسرأ هذيمالت

 سويدامودو .٠

 شوي رام اهنعوت قا ةيئاكرلا ةحراقللو
 ىتلا ةقلطملا ةدحولا نيب طسوتم ماظن ىه

 ةكرتشملا ةايحلاو « سوينوطنأ ةنبهر ىف رهظت
 نابهرلا ناكف . سويموخاب ةنيهر اهلثمت ىتلا
 مهنكلو ةدعابتم ةدرفنم ىلالق ىف نوشيعي

 ى اعم اوكرتشيل تبس لك ىف ةرم نوعمتجي
 نكت ملو . ةسدقملا رارسألا لوانتو ةالصلا

 ماظنلا اذه نكلو . نوصح الو راوسأ مهل

 . ىموخابلا ماظنلا هباش ىتح دعب اميف جردت
 بح ىلع ماظنلا اذه عابتا نم تبث نم امأ

 تاراغم ىف نيدرفنم اولصفتتا مهناف ةدحولا

 بألا قون مو. ةنس قو . لابجلا ىف اهورفح

 فالاب نورطنلا ىداو رمع ْنأ دعب سوبراقم

 ماسقأ ىلا ةيريلا هذه تمسقتاو . ثايهرلا

 « ىلالقلاو طيقسألاو ايرتت ىه ةروهسشم
 . ةفورعم ةرومسعم اهلك ةيربلا تحبصأو

 دك طال ضد



 (ةكرشلا ةايح) ةيريدلا ةنبهرلا  ؟

 نانو ] يووم نودقلا عضوو

 اهاضتقمب شيعي نيناوق ةعومجم ( م "44

 ةسينك نع ةرابع وه دحاو ريد ىف نابهرلا

 نابهرلا ىلالق اهب طيحت ريدلا سئانك وأ
 . دحاو روس لخاد

 رقفلا : مئاعد ثالث ىلع ةنبهرلا موقتو
 ةعاسطلا - لتتتلاو ةفعلا - ىرايتخالا

 راكنا تاموقم ىهو . ىحورلا دشرملل

 ةايحلل غرفتلاو تايداملاو ةيويندلا تاوهنثلا

 . ةيحورلا

 ىلا مامضنالا ديري نم ىلع طرتشي ناكو
 . رايتخالا تحت تاونس ثالث ىضقب نأ ريدلا

 ةدئاملا ةعاق ىف نابهرلل مدقي ماعطلا ناكو

 ( ءاسملا فو رهظلا ىف ) موي لك ىف نيترم
 ةوخالا دحأل لكألا ءانثأ نوعمتسس اوناكو

 تناكو . ةسدقملا ٍبتكلا نم الصف أرب

 ةسيموخابلا تاسسؤملا ىف ةيوديلا لامعألا

 بهارلا لغشت ىتلا ةيحورلا اهدماوفل ةيرابجا

 هنآ امك . هقفاوت ال راكفآ ق دورشلا نع

 ىكل ىرورضلا توقلا بسكل ةيسو

 لك ناكو . عمتجملا ىلع ةلاع بهارلا نوكي.ال

 نم بناجب اهنقتي ىتلا ةنهملا ىف لمعي بهار
 ححسسنو بتكلا ةباستك ىف اوصصخت

 . تاطوطخملا

 « ململاب متهي ىموخابلا ماظنلا ناكو
 سورد ةثالث نابهرلل موخاب مظن اذهلو
 ةثلاشلاو ىلوألا تاعاسلا دنع ةيموي

 اورد ندتملل راهنلا نم 00 ةيفاشلاو

 ىموت ةريدألا ءاسؤر امدقعي ةماع ىرضخأ

 . ةسدقملا بتكلا ريسفت .ىف ةعمجلاو ءاعب رألا

 . ايرابجا اهروضح ناكو

 ىف ىلعأ الثم ةيموخابلا ةريدألا تناكو

 طسو ف مالسلاو ةيضارلا ةايحلاو ماظنلا

 هلمشو « ىضوفلاو عزفلا هألم راهنم ملاع
 نأ ىعيبطلا نم ناك كلذل . رامدلاو طونتلا

 رصع ىف فالآلاو تائملاب سانلا اهيلا عر

 . ةينيدلا حورلا ةتداس

 ةنس ىلاوح دلو 2« سويموخاب ابنالاو

 نيوبأ نم ديعصلا ىرق ىدحا ىف م
 نيطنطسق شيجب هبابش ىف قحتلاو . نيبتثو

 تركسع نأ ثدحو . سونايميسكمل هبرح ىف

 ةدلبلا ىلاهأ جرخف انسا ىحاوض ىف هتقرف

 .بارشلاو ماعطلا مهيلا نولمحب نييحيسملا نم

 ءالهب ادح امع لءاستو سويموخاب بهذف

 مهنا هل ليقف فطعلا اذه ءادبا ىلا سانلا

 ىف لاقف . مهنيد ميلاعت نوذفني نويحيسم

 ىنناف ةيحيسملا ىه هذه تناك نأ ) هسفن

 . « ايحيسم ريصأس -- املاس تدع نا .-

 فكع شيجلا جارسو نيطئطسق رصنتا الو
 . اهقتتعاو ةيحيسملا ةسارد ىلع سويموخاب

 « نومالب ىعدب خيش بهار ىلع ذملنت مث
 انآ راص ىتح ةفرعملاو كسنلا ىف دادزاو

 تاعاسلا ىأ ) ىقرشلا تيقوتلا بسح )١(

 ارهظ ةرشع ةيناثلاو احابص ةعساتلاو ةسداسلا
 * ( ىلاحلا انتيقوتب

 2 نللا م



 مدختساوةبيط ىف لوألا هريد سسأو نيريثكل

 نمو ةيركسعلا ماظن نم هداتعا ام هريبدنت ىف

 نيمضنملا ددع رثكو .-ةنيهرلا ىف كسنو ةعاط

 ةريدأ اشنأف « ريدلا حشى ىتح هبلا

 ًاشنأ امك « ةعست ىلا اهددع لصو ىرخأ

 ركذ دقو . هتخآ ةسائر تحت تابهارلل اريد

 اوغلب سويموخاب نابهر نأ « سويدالب »
 م 5٠ ةنس اوغلب مهنأو هتايح ىف فالآ ةثالث

 ةسمخب « نايساك » مهردقو « فالآ ةعبس

 ريغ مضت هتريدأ تناكو « بهار فالآ

 نامورلاو نانويلا نم انايهر طابقألا
 ددعلا اذه لك ناكو . نايرسلاو شابحألاو

 عضو . ةمزاح ةميكح ةرادا*' تحت مخضلا

 لمعلاو ةدابعلا ىف ٍنيناوق سويموخاب مهل
 مهمزاي امو لكاملاو نكسملاو سيلملاو ىوديلا

 بلاط ىف طرتشاو . ةيريدلا مهتشيعم ىف

 ةباتكلاو ةءارقلا فرعي نكي مل نا ةنبهرلا

 ةءارق نم نكمتيل هتنبهر لبق امهملعتي نأ

 عسمضوو « ءابآلا بتكو سدقملا باتكلا

 دعاست مل اذكهو . ةساردلا ىف اماظن نابهرلل

 تناك لب « بسحف ةيمألا وحم ىلع هتريدأ

 نيناوق ترشنتا دقو . فيقثتلل دهامعم

 اذه ربتعيو . ملاعلا ءاجرأ ىف سويموخاب
 ةنبهرلا ىف ةيريدلا ةايحلا سسؤئم سيدقلا
 ماظن سسؤم سوين وطنأ ربتعي امك ةيحيسملا
 . اهيف دحوتلا

 0 : هدوئش ابنالا ماظن - ؟

 برقلاب رمحألاو ضيبألا نيريدلاب ( م 01

 ةدون ابنألا لخدأ . ميمخأو جاهوس نم

 ئموخابلا ةكرشلا ماظن ىلع تاليدعت

 . ماظنلاو ةدشلاب غبطصت

 ةرسأ نم ديعصلا ىف ةدونش اينألا أشن

 منغ ةاعر عم جرخي هرغص ىف ناكو. . ةينغ

 فقيو ةاعرلا نع هعوجر ءانثأ درفتي ناك امك :

 ىلا هب عقد كلذ ىلا هدلاو هبنت املو . ةالصلل

 ضيبألا ريدلل اسيئكر ناك ىذلا «لوجيب» هلاخ

 ةدونش- لظو . ايهار همسرف م 0٠# ةنس نم

 نم رثكيو « ةدابعلا تاجرد ىف عفتري ىبصلا
 ةدحولا ىلع بردتيو « لمأتلاو ةساردلا

 . اعيمج نابهرلا هبحأ ىتح عضاوتلاو ةعاطلاو
 ةنس ريدلل اسيئر هوبختتا هلاخ ةاقو دعبو

 ىتح اماع دك ريدلل هتسائر تمادو م مم

 نيرشعلاو ةئاملا براق دقو « م 0١: ةنس قوت

 . رمعلا نم

 ىلاوح اوراص ىتح هنابهر ددع رثك دقو

 ةئامنامثو فلأل ابأ اضيأ ناكو « فالآ ةسمخ

 اددع تابهارلا ءالؤهل بتك دقو . ةبهار

 ميلسلا هريكفت اهتم نيت لئاسرلا نم اريفو

 هتايهر فيقثتب متهاو . تايحورلا ىف هقمعتو

 عضوو . ةفرعم نابهرلا رثكأ نم اوراص ىتح
 نيناوق نم ةدنش رثكأ ةمظنأو نيئاوق مهل

 . سويموخاب سيدقلا
 نع فلتخي ةيبعشلا هتماعز ىف ناك هنكلو

 ةريدأ تمض امنيبف : نيرمأ ىف سويموخاب
 ىف وه رصتقا ةريثك اسانجأ سو يموخاب

 م ميرو دس



 هتريدأ تحبصأ كلذبو . طابقألا ىلع هتريدأ

 وعون طف ناكر ةناح قيويسوخا
 ىف هيلا نوتآب بعشلل ضيبألا ريدلا ةسينك
 ناكو : مهدشربيو مهظعيف دايعألاو داحألا

 مهباعتأ مهمساقي هيعشل ابحم ةدونش ابنألا

 نم مهيدهطضم رين تحت نوحزري نيحالفك
 - كالملاو ماكحلا رابك ملظ مجاهف ؛ نامورلا

 . ءارقفلاب قفرلل اعدو

 ةبراحم ىف اروصحم هطاشن ناك دقو

 ةسينكلا نم اهتافارخ روذج عالتقاو ةينثولا
 عدبو ىبطلا لجدلاو ذيواعتلاو رحسلا لثم

 ىلا سلريك سدقلا عم رفاس امك . دلاوملا

 ةقطره ةبراحم ىف هعم كرتسشاو سوسفا

 . روطست

 بدألا باتك مظعأ ةدوئش اينألا ربتعيو

 هتحاصفو ةيباتكلا هتغالب تناك دقف . ىطبقلا

 هتاباتك تناكو . هيهاوم رهظأ نم ةباطخلا

 ريثك ناكو . رشابملا لامعتسالل ةحلاص ةيلمع

 انل فّلخ دقو . ةغللا ةيصانل اكلام جانتالا

 ايبدأ اثارت ليوطلا ىموقلاو ىنيدلا هداهج ىف

 بتكي نكي مل ىتلا ةيديمصلا ةجهللاب امخض
 . اهب الا بطخي وأ

 راوطألا هذه ىلا ةئيهرلا تلصو نأ امو

 ىراحصلا تناك ىتح ةددعتملا عاونألاو

 ىلع ىلبقلا هجولا نم ةريثك عاقبو ةيرصملا
 . كاسنلا ىلالقو ةريدألاب تألتما دق ء« صخألا

 ليق هنأ ىتح نيدحونملاو نابهرلاب تالتماو

 ىف ناوسأ ىلا ةيردنكسالا نم رفاسملا نا

 ةجاح ىف' نكي مل سداسلاو سماخلا نرقلا

 نأ عيطتسي ذا « قيرطلل اداز لمحي نأ ىلا |

 ىلالقلاو ةريدألا نم ةلحرلا تاجايتحاب دورتي

 ليتنلا ىداو فارطأ ىلع ةرثكب ةرشتتملا

 . ةيبرغلاو ةيقرشلا هتاوارحصو

 اهيف تزكرت ىتلا قطانملا مهأ نمو
 : نابهرلا تاعامج

 ١ - طسوألا ديعصلا ىف ريبسب ةقطنم .

 نورطنلا ىداو وأ ايرتن لبج ةقطنم - ؟

 ةثالث ىلا مسقنت تناكو ةيبرغلا ءارحصلاب

 : ةيئايهر زكارم

 .ايرتت (1)
 . طيقسالا (ب)

 + .ىلالقلا (ج)

 لخاجتسلا: ىلع طوترم ةنطقم جخا#

 م ةيردنكسالا برغ ىلامسشلا

 نم ترسل يعز اهيوبلا هنن ح4
 رصعلا ىف فرعت تناكو ةيلاحلا فيوس ىنب

 . سوخن ريسكو أ مساب ينامورلا

 . ىولم نم برقلاب ىونيتتا ةقطنم ل ه

 .طويسأ نم برقلاب سوكيل ةقطنم - 5

 ميمخأو جامهوس ةقطنم سب

 . ةدونش ابنألا ةريدأ ثيح ( سيلوبوناب )

 ىف ةعساو ةقطنم ىهو ةبيط ةقطنم - م

 . سويموخاب ةريدأ ترشنتا ثيح انق ةيريدم

 نم مخضلا ددعلا اذه نم قبي ملو

 ةريدأ ةينامث ىوس رضاحلا انتقو ىف « ةريدألا

 هل مورس



 لالطأ اهنم ىقابلاو « نابهرلاب ةلوهأم ةيطبق

 نورطنلا ىداو ىف ةعبرأ اهنم « تاسادقلا

 ابنألا -- نايرسلا - سوماربلا ةريدأ : ىهو
 ءارحص بونج قو « راقم وبأو - ىوشيب

 « ( ىنوملقلا ) ليثومص ابثألا ريد : مويفلا
 ريدلا : طوريد نم برقلاب هبونج ىو
 دجويف ةيقرشلا ءارحصلا ىف امأ « ق'رحملا

 , الوب ابنألا ريدو سوينوطنأ ابنألا ريد

 نيرتك تناس ريد سكذوثرألا نانويللو
 . ءانيس ةريزج هبش ىف روطلا نم برقلاب

 ةريدأ ةسمخ دجوت ةرهاقلا ةنيدمبو

 « ةليوز ةراجو « ةميدقلا رصم ىف تايهارلل
 ظ . مورلا ةراحو

 : ةئبهرلا راثآ

 ١ ةيوبرتلا 1

 تايارطضالاو تاداهطضالا تدأ امدنع

 ةيردنكسالا ةسردم فعض ىلا ةيلاوتملا

 تلقتتا سداسلا نرقلا ةياهن ىف ةينوهاللا
 نم ىرصملا رطقلا ىف ةيوبرتلا ىوقلا
 ةريدألا تراصف . ءارحصلا ىلا ةيردنكسالا

 . ةسينكلا مولعل اميظع ايوبرت ازكرم
 مولعلا زونك نزاخم ةريدألا تربتعا دقو

 ىهو . ةيندملا وأ ةينيدلا اهنم ءاوس ةفرعملاو

 لالخ رصم ىف ةيوبرتلا ةكرحلا تداق ىتلا

 ثوحبلا بئاجبف . ىطسسولا نورقلا
 دقف « ةريدألا لخاد تزكرت ىتلا تاساردلاو

 ءاسثنا ىف نابهرلا نم ددع ىلا اضيأ دهع

 لينلا ىداو ىرق ىف ( بيتاتك ) ةيلوأ سرادم
 ., طابقألا ءانبأ ميلعنل

 « ةريدألاب طيحي ىذلا ىرعاشلا وجلا نا

 ايه نابهرلا هيف شيعي ىذلا لماشلا ءودهلاو
 ىف ةطصاخبو ةباتكلاو فيلأتلا صرف مهل
 ةسدقملا بتكلا ريسفتو « ةيتوهاللا مولعلا

 ىتلا ةيحورلاو ةيكسنلا تاربخلا بناج ىلا

 . ةيسمنلا تاساردلا قمعأ نم ربتعت

 تاطوطخملا خسنل ةسردم ريد لكب ناكو
 ىلع تلمع ىتلا خاسنلا تاعامج اجب
 نكت مل تقو قى ىندلاو ىاقثلا ثارتلا رسن

 . هيف تفرع دق ةعابطلا

 ةيملعلا ةنيهرلا راثآ « كانره » لمجيو
 رعشلاو نفلا نا » الئاق ةدحاو ةرابع ىف

 ءىدابمف « ةنبهرلا ىف تدجو دق مولعلاو

 . « ةنبهرلا خيرات نم الصف ربتعت انتراضح

 : ةيعامتجالا  ؟

 روغلا ةقيمع ةيعامتجا راثآ ةنبهرلل ناك
 « ىطبقلا عمتجملا اهب رثأت . سانلا سوفت ىف

 ذخأو فشقتلاو دهزلا نم ةجوم هتداسف

 مهتأداع نم اريثك مهنع لقنيو نابهرلاب ىدتقي
 نابهرلا لئاضف ترهتشا الو . مهماوصأو

 نييحورلا هتداق بعشلا راتخا « اهتيص عاذو

 ىلوألا روصعلا ىف اوناكو « نايهرلا نم
 بصانم ىلوتل ندملا ىلا ارسق مهنولمحي

 ترثك نيحلا كلذ نمو . ةيكريرطبلاو ةيفقسألا

 . ىطبقلا عمتجملا ةايح ىف ةنايهرلا تاعابطنالا

 ىوقتلاو ةليضفلل ةيحلا جذامنلا نا

 مس ملل



 كنت وأ ةايح ق تقلأت ىتلا تاذلا راكثاو

 نأ ىلع ليلد مظعأ ,تناك نييرصملا نابهرلا

 ' نكسب ةيعقاو رومأ « نيدلا اياصوو « ةليضفلا
 6 ايلع لثم درحم تسيبلو « اهيلا لوصولا

 رسمألا + نيدلا اهليختي ةيرظن ءئدابم وأ

 ىوق ىلع عمتجملا ىف ريخلا ىوق رصني ىذلا
 تاجوم ىف نيريثكلا سأيلا,علتبي الف ؛ رشلا

 كلت عجشت لب . داحلالاو ةيداملاو لالحنالا

 ليبس»ف داهجلا رارمتسا ىلع ةيحلا جذامنلا .

 اذه نو . داتبعلا ءالؤمب اهبشت ةليضفلا
 قاهر نزلا مل اف ىردلا مدطسلا طك اذه

 . روصعلا رم

 ىضرملاف . ىرخأ ةيعامتجا ةرهاظ ةمث
 اهئابعأو ةايحلا مالآ تحت نؤحزارلاو

 نم ةنينآمطلاو ةكراشملاو ةيزعتلا نوسمتلي
 مالسلا رمغو : ناميالاب مهبولق ترمع سانأ

 نابهرلا ىلا احلي بعشلا ناك كلذل . مهسوفت

 مهتاواصب همالاآ فيفخت مهتم سمتلب

 ناك ىتلا مهتودقيو مهتاداشراو مهتايزعتو
 .مهتودصقي نمل ءاجرلا ديدجت ىف رثألا ريكأ اهل
 ىف مالسلا ءانيمب هبشأ ةريدألا تناك امك

 دجب ذا ؛ تاعاجملاو بورحلاو ةئبوألا تاقوأ

 . ماعطلاو ءاودلاو نمألا اهيلا نوئجاللا

 خرؤلا « كانره » لاق كلذ نعو

 : ىناملألا

 ىف نوربتمي اوناك نييرصملا كاسنلا نا »

 - برغلا رظن فق ىتح - روصعلا عيمج
 . « ةيقيقحلا ةيحيسملا ةايحلا جذامنو « ءابآ

 :ىحيسلا ملاعلا ءاحنا ىف اهراشتنا  ؟

 ءابآلا ريبع حافف رصم ىف ةنبهرلا تاشن

 «مهريبع هلمش ىتح « ملاعلا ءاجرأ ىف نييرصملا

 مهبولق قرط نيذلا عيمج رصم ىلا بذتجاو
 اووتريل ىداولا اذه ىلا اوءاحف « هللا توص

 مهتريسب اودتقيلو ةيفاصلا مهميلاعت عبن نم

 . ةرطعلا

 تاعامج ةيرصملا ىراحصلا ىلا تدفوف

 نانويلاو شبحلاو نايرسلاو نيينيطسلفلا نم

 ةيشرفا لامش فاكسو « نيتاللاو نمرألاو

 اهسنج نم ملعم ةرسآ لكل ناكو . مهريغو
 .مهداشراو هسنج ءانبأ عم مهافتلا ىلع ىوقي

 ىف تاعماجلا هتثرو ىذلا وه ماظنلا اذهو

 ماظن اهتابحر ىف رشنتا ثيح ىطسولا روصعلا
 ةعماجلا ىف ةقورألا ماظن اضيأو « ممألا

 . ةيرهزألا

 ربكأ نم نييرصملا ءابآلا ميلاعت ربتعتو
 ىلع ةيرصملا حمارقلا اهب تداج ىتلا رخافملا
 . نيدمتملا ملاعلا

 : قرشلا ىف 1

 « ىراليا » سيدقلا ءاج نيطسلف نمف

 ىف ةفسلفلا سردف ( نويراليه ) ريبكلا

 سيدقلل ذملنت مث ةيرددكسالا ةسردم

 سسأ نيطسلف ىلا :مجر املف . سويف وطنأ

 ضعبب انيعتسم ىرصملا طمنلا ىلع ةريدألا
 ةزغ ىرارب ىف أدتبا دقو . نييرصملا نابهرلا

 ةطيحملا ةيقطتملا ىلا ةنيغرلا تثرفتا اهم -

 . كدرألاب

 هم مو تح



 «سوبدالب» ءاج عبارلا نرقلا رخآوأ قو .
 ىلا مده ةنس نم ىلوألا ةرملل رصم رازو
 تيهش ةبرب نابهر عم شاع ثيح موه ةنس

 محل تيب ىلا داع مث ةيكسنلا ةايحلا ةساردل
 سيلوبونيلهل افقسأ مسرو ميلشروأ ىلا مث
 1 .م ٠+4 هلم

 بتك « رصمل ةيناثلا هترايز نم عجر و

 هعمسو هآر امع اخيرات م ٠*4 ةنس ىلاوح

 ناتسب » مساب رهتشا طيقسألا نابهر نم
 راشتتال ايببس باتكلا اذه ناكو « نابهرلا

 . ملاعلا نم ةريثك تاهج ىف ةنبهرلا
 روطو لصوملا ةريدأ اوسسأ نيذلا نمو

 غلس نويرصم نابهر نيبيصنو نيدبع

 ميم رصم نم اويعذ نيعبيسلا قلاوح: عهدلع
 سيدقلا ) نويآ رام همسا ىنايرس بهار
 ةيطبقلا ةريدألا ىف شاع دق ناك ( نيجوأ

 . ديعصلاب

 نم ةريثك عاقب ىف ةيحيسملا ترشنتاو
 اهتذغ « نيبرصملا نيرشنملا ىديأ ىلع قرشلا

 ةيردنكسالا ةسسردم نم نيدلعمب رصم
 ةيانعلا ةيطبقلا ةسينكلا تلاو مث ةيتوهاللا

 مه اوناكف « نييرصملا نابهرلا ىديأ ىلع اهب
 ةريدألاو سئانكلا ميظنت اولوت نيذلا
 . ةيحيسملا رثن ىف اوعسوتو

 سمخلاو ايبيل ىف ةيحيسملا اورشن دقف

 سويياسوي ركذيو . (سيلوباتنب) ةيبرغلا ندم
 مايأ ىف اهتفقاسأ دحأ سويلبساب مسا خرولا

 دل 8 جتتسو . ىردنكسالا سويس ود

 زم ددع دوجو نمو كلذ نم « كانره »

 ىف تناك كانه ةسينكلا نأ اهيف تايشربالا
 . ثلاثلا نرقلا فصتنم ىف ةمظنم ةلاح

 ريسشبت ىرصيقلا سويباسوأ ركذيو

 نيب ةقالعلا نأ رهظيو . دنهلا ىف سونيتنب
 « اليوط ترمتسا دق دنهلاو ةيرصملا ةسينكلا

 نهاك ءىجم ةكراطبلا خيرات باتك ركذي ذا

 ناعمس كريرطبلا مايآ ف رصم ىلا ىدنه

 هنم بلطي مياسلا نرفقلا رخاوأ ىف لوألا
 . دنهلل فقسأ ةمايس

 ىلا دنتسي كانره ناف برعلا دالب نع امأ

 دالبلل سناجيروأ ةرايز ديكأتف سويباسوأ

 . ىرصت ىف عمجمل هتدايقو ةيبرعلا
 اهيلا تلخد دقف ؛ ةشحلا نع امأ

 فصتنم ىف سويتنمورف دد ىلع ةيحيسملا
 ناك ىرصم وهو . ىداليملا عبارلا نرقلا

 .ايونحو الامش راحبلا بوجيو روص ىف رجا

 لجر هانعم ىطبق ظفال سويتنمورف مسالاو

 . ( سويت - تنا -- ىمورفا ) هللا

 ةشبحلا كلم الوأ ةيحيسملا قئتعا دقو

 تذخأ مث . طالبلا لاجر كلذ ىف هعبتو

 ناكو . بعشلا دارفأ نيب رشتنت ةيحيسملا

 ةروصلا هذه ىلع ةشبحلا ةيحيسملا لوخد

 تناك ثيح ىرخألا دالبلا ىف هاندهع امل افلاخم

 لاجر اهقنتعي مث الوأ بعشلا ىلا اهقيرط دجت
 . كلملاف طالبلا

 نم بلط « رصم ىلا سويتتمورف داع الو

 نأ ةيردنك سالا كريرطب سويسانثا ابنألا

 ع



 « اييويثأ ىف نييحيسملا ةياعرل افقسآ لسري
 ةفقاسألا عمجم عم سويسانثا رواشت نأ ِدعبو

 هسفت- سويتنمورف ةمايس اوررق طابقألا
 كلذ ىف ةشبحلا ةمصاع موسكا ىلا هولسرأو

 . تقولا

 ةنس اينودقلخ عمجم تارارقل ناك اميرو
 ةدحاولا ةعيبطلاب نولماقلا اهضقر ىتلا ه١

 ثيح رصم ىلا نابهرلا نم ريثك ةرجه ىف رثأ
 مهنمو « مهل أحلم ةرهدزملا اهتريدأ ىف اودجو

 ىلا اهنمو ةبونلا ىلا لاقتتالا ىف ذخأ نم

 نيدلا رشن ىلع مهتريغ مهعفدت ؛ ةشبحلا

 مل ماوقأ نين 4 مهيهذم بسحب ىحيسمملا

 مهب ادح دقو « مهيلا ىنيدلا لدجلا قرطتي

 نكي مل ىذلا ىروطستلا بهذملا نم مهفوخ
 ةسمجر# ىلا « ةشبحلا وأ رصم ى عابتأ هل
 لشم ةيروطسنلا ةضراعم ىف بتكلا ضعب

 . ءىراوطلل ادادعتسا سلريك باتك

 ىلا اودفو نيذلا نايهرلا نيب ناكو

 نم ةددعتم نكامأ ىف اورقتساو ةشبحلا

 نيسيدقلاب » اوفرع ةعست ىرجيتلا ةعطاقم
 ةشبحلا ىف ةيحيسملا رشن لسر مه « ةعستلا

 . ةديقعلا اوتبثو ةريدألا اوسسأ نيذلا

 ىف رهدزن ةشمحلا ىف ةريدألا تدخأ دقو ><(

 نابهرلا ذخأو « عباسلاو سداسلا نينرفلا

 نيدمتعم اهمهفتو ةتبهرلا ةسارد ىلا نوغرفتن

 ةيطبقلا بتكلا نم هنومجرتي ام ىلع كلذ ىف

 طابقألا نابهرلا دنع ةعئاشلا ةينانويلا ىأ
 .رصم يف

 ةيرصملا ةسينكلاو عبارلا. نرقلا ذنمو

 ةسينكلل سيئرك ايطبق انارطم لسسرت
 . ةزاتمم ةناكم اهيف هل ناكو « ةيبويثألا

 : نادوسسسلا ىف

 ىف هنا ىسسفألا اسنحوي خروملا ركذ
 قطبقلا ك رطل ناك اسس نرقلا

 هذه ىو . ةينيطنطسقلا ىف ايفنم سويسودوين
 اهريشتل ةيونلا" ىلا سونايلوي لسرأ ءانثألا
 ةروطاربمالا ةدعاسمب كلذو ةيحيسملاب

 ةسينكلا بهذمب نموت تناك ىتلا ةرودويت
 .روطاربمالا اهجوز سكع ىلع ةيرصملا

 اذهل داهطضالا كيدنق ناك ىذلا سوناسسوب

 ىلاوح ةبونلا ىلا سونايلوي لصوف . بهذملا
 كلملا هب بحرف ةيحيسملاب اهرشبو م ه0
 ةيحسملا نع ويثكلا ينلعو هيج ءاشتلاو
 مروا مالا بزج عدو هلع نسهر
 لبقي مل كلذ دعب روطاربمالا ةثعب تلبصو املف

 « ةبونلا ىف اهءاقي ضفرو اهتلاسر ةبونلا كلم
 . ةلشاف تداعف

 ةيريسشبتلا تاثعبلا كلذ دعب تلاوتو

 رهشأ ناكو . ةيطبقلا ةسينكلا نم ةمداق

 رطاخ ىذلا سونيجنول طابقألا نيرشبملا
 لاجحلا عم ةليوط ةلحر ىف راسو « هتايحب

 ةكلمم ىلا لصو ىتح رمحألا رحبلل ةيذاحملا
 ليتللاو ةربطعلا راهنأ ىقتلم دنع ) ةولع

 برق ابوس اهتمصاعو ضيبألا لينلاو قرزألا

 تنماف ةلعسملا امر ( ةياحلا مطولا
 لواسح دقو « ةيطبقلا ةسينكلا بهذمب

 مين ومللاج تح



 ةوقلاب هبهذم ىلا مهرجي نأ روطاربمالا

 ةفقاسأ لسرن ةيرصملا ةسينكلا تلظ دقو

 ةكلمم ىلا كلذكو ةولعو ةبونلا ىلا ةنهكو

 ىف تدحتا ةركام اهمسا امهطسوتت ىرخأ

 ةكلمم تراسصو ةبونلا عم عباسلا نرقلا

 . ةسسدقلا ةلقتد اهتمصاع ةدحاو

 ةميات ةبونلا ىف ةيحيسسملا ترمتسساو
 . كيلامملا مكح ةياهن ىتح رصم ةسينكل

 : برغلا ىف - ب

 لسضفب نييرصملا ءابآلا رثأ عستاو

 ىلوسرلا سوسانئتا هعضو ىذلا باتكلا

 ةريس نع عبارلا نرقلا ىف ةيردنكسالا كريرطب
 هذه نم ةخسن تناكو . سوينوطنأ ابنألا

 سيدقلا ةايح ديدحت ىف ابيس ةريسلا
 لئاوأو عبارلا نرقلا رخاوأ ) سونيطسغوأ

 « ايقرفأ لامشب وبه ةنيدم فقسأ ( سماخلا

 . ةيبرغلا ةسينكلا ةفسالف ربكأ نم دعي وهو
 ميلاعتلا سويسانثا لمح ىرخأ ةيحات نمو

 . نيتلحر ىف ةيبرغلا ابوروأ ىلا ةيموخابلا

 نرقلا ) ريبكلا سويليساب سيدقلا ءاجو
 شاعو رصم ىلا - ىنانوي وهو - ( عبارلا

 لقنو ديعصلاب سويموخاب ةريدأ ىف نينس ةدع

 ىتلا ةريدألا ىف اهنيناوقب دشرتساو اهماظن

 . نانويلا دالب ىف سونآ لبجب اهسسأ
 موريج سدقلا ماق م 4.64 ةنس قو

 نيناوق ةمجرتي ( ىلاطيالا سومينوريه )

 نا بيهرلا ردابف ةينيتاللا ىلا سويموخاب
 . مهل اروتسد اهذاختا ىلا نويلاطيالا

 سونايساك بتك ةليلق تاونسب كلذ دعبو

 نييرصملا ءابآلا مجارت ( ىسنرفلا بهارلا )
 لواحو اهوعضو ىتلا نيناوقلاو مهييلاعتو

 ةيرصملا ةيئايهرلا نيناوقلا هذه قبطي نأ هدهج

 بونج ى امهأشأ نيذللا نيريدلا ىلع

 ماظن نأ مث . ( ايليسرم نم برقلاب ) اسنرف
 سيدقلا ىلا ةب/سن ) ةيتكدنبلا ةيريدلا

 نيناوقو ماظن نم سبنقم ( كرابملا < تكدنب

 ترشتتا ةيتكدنبلا قيرط نعو سويموخاب
 . اعساو اراشتقا ايوروأ ىف ةيموخابلا مظنلا

 ةكرح ىف سويموخاب ميلاعت ترثأ امك
 ىتلا ىربكلا ةكرحلا كلت ؛ ىنولكلا حالصالا

 ق ةيندملا هيحوت ىف مئادلا اهرثأ اهل ناك

 تاعامجلا اهتلت امك . ىطسولا روصعلا

 ىف 1صواعس-1هسمانعفو ةيبنابهرلا

 اهتعبتو . رشع ىناثلاو رشع ىداحلا نينرقلا

 ةبسن ) ناكسيسنرفلا تاعامج قحال دهع ىف
 : ناكتيمودلاو ( ىسيسألا سيسنارف سيدقلل

 نم ةلسلسلا كلت نأب لوقلا ثبعلا نم سيلف
 اهعبانمو اهلوصأ ءافثقا نكمي اهرخآل اهلوأ

  ناف ىلاتلابو . ىرصملا سويموخاب ىحو ىف

 نينرسلا ىف ىلوألا ةيركفلا ةيبدألا ةضهنلا
 ىتلا ةضهنلا كلت « رشع كلاثلاو رشع ىناثلا

 تاعماجلا ةأشنو ةيناسنالا مولعلا مايقي نرتقت

 كلت راثآ نم رثأ ىهامنا ىطسولا روصعلا ىف

 لصألا ىف اهنيوكت عجري ىتلا ةيريدلا تائيهلا
 ع سويموخاب ةبرقبع ىلا

 سس سوو



 طابقألا نورشبملاو نابهرلا لصو دقو

 اكيجلب ىلاو « ةيبونجلا اسنرف لحاوس ىلا
 ابنألا لمع فيك « كانره » فصي ثيح

 رقت ىلع اتحلب ق ةاقثم قف وهو ننويساتلا

 فو . كانه ةضهان ةسينك سيّسأتو ةيحبسملا

 طابقأ ءادهش رهتشا خرويز ةنيدم ىف ارسوس

 ىف رهتشا امك ةشدملا اورشب نيذلا نمض

 هتخأو ( ستروم ) ىقيروم سيدقلا ارسيوس

 تايرسيوسلا مامتها تهجو ىتلا ىهو « انيراو

 كانه روصت تلاز امو « نهتفاظنب ةيانعلا ىلا

 . اطشم ةلماح

 ىلاوح م ؟54 ةنس دهشتسا ايئالآ ىفو

 ةقرف نم ايلعلا رصم ءانبأ نم فالآ ةثالث

 .ةنيدم ىف ةفورعم مهروبق لازت الو « ةبيط
 ١ ريرت «6 16

 طابقألا نابهرلا سسأ صربق ةريزج ىو

 ناتإلب ةيرق نم برقلاب ةيلامسشلا لابجلا ىلع

 :سويراقم سيدقلا ريد مسا هيلع اوقلطأ اريد

  هصاصتخا دتمي فقسآ كانه طابقألل ناككو

 ىف « رتسمرب » ركذ امك « سدورو صربق ىلع

 . ةيطبقلا راثآلا ةيعمج ةلحمب هرشن ثحب

 سئانكلا نع » هبانك ةمدقم ىف رلتن ركذو

 اولصو طابقألا نيرشبملا نا « ةميدقلا ةيطبقلا

 انموي ىلا دجوي هنأو ةيئاطيربلا رزجلا ىلا
 ةعبس روبق ةدنلرياب ترزيد ةديلوأ ةدلبب اذه

 مهؤامسأ ركذت لازت ال نييرصملا نابهرلا نم

 . ةهجلا كلت ةسيتكم ةالصلا ىف

 تلا موس



 سرسهف

 ةيردكسإلا ةكراطبو رصم ماكحو ةرطابآلا ءامسأ
 برعلا لوخد ىلا سونايدلقويد رصع نه

 كس بي ير را ا ع ب بي بي وب صح سس

 ةيردنكسالا ةكراطب ماكسلا ةرمطابألا

 : نامورلا ةرطابألا

 ( انوات ) سانويث | 784 ةنم ربوتكأ دعب سويليروا سوكرام (سونايدلقد ) سونايالقويد
 ما 9/85 ةنس سرام لبق سينيجويد ان ل يل

 ١817 ةنم ربوتكأ سويريلاف سويفالف
 5846 ةنس ربمتبس 15 سونايبع
 (ركاحلا بئاذ ) سوناكيتس ور سويليمر|
 ؟42 هنمم ق

 5 ٠44 ةنس سطسغأ ١9 سويلبوب سويليأ
 (ءادبشلا متاع ) لوألا سرطب | م.م ةنس رياربف 78 سوفايكل وكس ويدولك

 ما م00 ةنس ويام 19 و
 ( سوالشرأ ) ساليخرا مادو ةنس سطسغأ +١7 سوينومأ ( سويرالاج ) سوريلاج
 آريخا ل ع ل ماا - معو

 موس مال : 5000 لوألا سوردنسكلا ش ( سوثايميسكم ) نايميسكام
 ( سوينيسيل ) سوينيقيل
 مرممو#

 : طن زيبلا رصعلا ةرطابا
 نطئطسق ةرسأ

 (ىوسرلا ) لوألا سويسانتا ؟؟84 ةنس هيثوي 8 سونايلوي سويلوي لوألا نيطنطسق
 مع م موك 884 ةنس ليربأ + نونيز سوميعبس ممر ملل

 م٠ ةلس ليربأ ١4 سونا نينجام
 مام1 ةنس ليربأ ١١ سويتنرولف
 م9 ةنس ليربأ ١ سونيجره

 ماع ةنس ليربأ ١5 سوي ريتاب

 م4 ةنس ليرنأ 7 سويرجاليف سويفالف
 م80 ةنس ليربأ م و

 م1819 ةنس سومرودووُت سويئوطنا سويفالف
 78 ةنس سرام؟ 8 و

 "88 ةئص سوي رجاليف سويفالف فاعلا سويطنطسق
 مغ ٠ ةنس سراء#ءاو موو ل م#اب

 سرام 7398 و 841 ةنم ليربأ ١9 سوتيجتول
 م48 ةنس

 844 ةئم ليربأ ١١ سويدالب

 ل سول



 ةيردنكسالا ةكراطب ماكحلا ةرطابألا

 ليربأ 14و "4 ةنس ليربأ 7 سويروطست
 ألعاب ةنس

 سرأم ؟الو "هع ةنس ليربأ 1١ سون ا يتسيس

 من8 ةئس

 ليربأ ؟*و مهو ةنس ليربأ ١5 سوميسكام
 موك ةنم

 ؟م و 755 ةنس ةينوي ٠١ سوينورفاتاك
 موال ةنم سرام

 ليربأ 4 و مها ةنس سويسان راب سنيجومره
 مب ةئسا

 مهو ةنس سونايكيلاتيا

 م41 ةنس ليريأ 8 و مهو ةنس سونيتسوف
 م58 سرام ١# و 5١# ةنس سويتنو ريج

 !هو 559 ةنس هيلوي سوبملوأ سويكيدكا (هترملا ) سونايلوي
 ما ةنس ريمتبس موعد ملأ

 ( سونايفوج ) سوثايفوي
 نان سي اضن

 م14 ةنس ليريأ 4 سويريه ( سنلاف ) سنلاو
 م54 ةنس سوموسكام مرر ع م4

 م55 ةيلوي ١8و 854 نس سونايفالف

 م55 ةنس ةيلوي ؟١ دعب سونايلوكورب
 مال ةنس ليربأ لوأ

 م01 ةنس ريمتبس ١7 سوبملوتوي سووفالف
 1 مال. ةنس سرام59 و

 م١٠10 ةنس سويدالب سويبمب وأ
 مالا ةنس ليربأ 7١و

 قاثلا سرطب ما/4 ةلسو ال1 ةنس سويدالب سويليأ

 اكد نع «(سويسودوات) سويسوتوي ةرسأ

 لوألا سواثوميت ما/4 ةنس سونايرده ( ربكألا ) لوآلا سوسيس ودوي
 اندان ع ايت مم. ةنس سرام 17 سونايلوي سويلوي موو ع مل

 1 مما ةنس ويام ١4 سويدالب :

 مر ةنسويام١ وا" حم ةنسلي ربأ؟ ةسويتابيه

 88.7 ةنم سويف وطنا
 ( سليفواث ) سوليفويث مم. ةنس رياربف " سوتاتيوأ
 ١ ؟ - م4 : 884 ةنس ريمسيد ٠١ سويتنرولف

 ميمو ةنس ةيلوي ١١و
 مك ةنس سويبسوي

 مما ةنسو 8785 ةنس ريفون ٠" سوئيلوي

 م مةنسليربأ# لرسول رتيدانفوتلأ سويفالف

 ميو. رياربف 18 و 886 ةنس سوردنسكلا
 مو ةنس ةينري 15 و 8٠ سويرجأوأ

 841 ةئسلي ريأ ١١ واله ؟ ةنسلي ربأ 4 سويتابيه
 مور ةنس ةيلوي“"٠و 1# ةنسودامد سويماتوب

 مو ةنس سوي رجاوأ
 225ئت5252525252595971 195252797 4 2 2 16122 12 1512شسللسسشساسشسلاس 0 ت52 22222 ري امي تت ما ئه أش و ململ><*ا اتت

 مع سم دس



 ةراطابألا

 (سويداقرأ ) سويداكرأ

 علمود موو

 قاثلا سويس ودويك

 عموم ومو

 سونا يق رم
 عمال سعف

 لوألا ويل
 غال -- هال

 ة*+4 يناثلا ويل

 ( بصتنملا ) نوديز
10-0 

 لوألا سويساطسنا
 هلوؤع وا

 سوناينتسوي ةرسأ

 (سويئاطسوي) لوألا سونرتسوي
 موب -ح مام

 (سونايتطس و د) لوألا ىونانيتسوي
 هوم - مارا

 ةيردنكسالا ةكراطب
 اكجلا

 طابقأ

 مو5 ةنس رياريف ه سويدانيج
 و5 ةئس سرأم م". -- 5٠ نم سويد مر

 ربسفول 75و 8417 ةيلوي ١7 سواليخرأ
 موال ةلس

 غ04 - غ0 سويداتتب
 سولاثوي ٠04+ -وء4١

 كا 416 ةنم سيتسير وأ
 بكلا )

144-211 

 17 ةلس ريمتبس ا سوتسيلاك

 غ8 ةنس رياني 54 رتابوولك
 8 417 ةئس ةينوي 70 سوئيسومه رخ

 لوألا سروقسويد 451 ةنس سورودودت
 ه4 - 444

 145 *؟ سوررلف

 قاثلا سواثوميت | لوأو 48 ةنم سطسغأ ١9 سوردتسكلا
 4-1596 ا 459 ةلس ريمتبس

 4الال - مالو او

 475 ةلس سوثيوب

 4الا/ ةنم سووميثتأ
 ثلاثلا سرطب
 م4 - الا

 الوب حس غالال ىلاوح سوةستكو يت

 غم5 و ؤاذ ةنس سوطسونغ وي

 485 ةئس سويماج رب

 4485 ةنس سووفولوبا
 4841/ ةنم سويئيسرأ

 ىاثلا سويسانتا
 وح

 لوألا انحوي 5٠01١ ةنس سويئاطسوي
.8 - 8 _ 3 

 هس م15 هتس سويس ود ويت

 قالا انحوي

 هاكد همم

 : هم ةنم ىلاوح سوروقسويد
 قاثلا سوروقسويد
 هلال د ملك

 ثلاثلا سوائوميت
 ممم ماا

 ثويناكلم

 سوي ريث ورب

 هاب - 5١

 سواث وميت
 خاله 15٠

 4م -؛ الا و

 4125 انحوي

 ىيارتلا سلوب
 مهمه دس ماما

 00011 01 211212225551955 م ل 0 022 ااا 1 ام مااا“

 هساوسو او د



 ةرصطاوألا

 قاثلا سوئيتسوي
 ماله - هكم

 ( سويرابيط ) سوي رييط
 هما - ءالذ

 ( سويسيروم ) سويقيروم

 ها" ع هلال

 (اقوف ) ساقوت
 دل

 لقره ةرسإ

 لوألا لّقرع
1 

 54١ ىناثلا لّقره

 54١ نويلقره

 ماكسحلا

 هأمخ ةنس نودور

 ميو -. 4# ةنس كلاوح سوي وبول

 هك؟ ةئس نويراسكال سنحوي

 سوتسيفيه

 م55 ةلس سوئيتسوي سونام رج

 سلحوي

 سلوب
 ( ةيناثلا ةرملل ) سنحوي
 سوئيطم 3

 ٠يتاس ةنس ٠٠٠

 د. - 401 ةنس سونيتسوي س رطب

 "094 ةنس سنحوي

 51١ ةنم ساتيقين

 54٠9 ةنساو 561 ةلس سوروق

 815 ةلس سورودويت

 ل

 ةيردنكسالا ةكراطب

 طابقآ ©

 ليوز | لوألا سويسودوي
 هما -مهرمو (سويسودوأت )

 ةهودود مزاعم

 س ورانيللوبا
 مالو. -حمهمذ

 ىناثلا انحوي | عبارلا سرطب
 هما -هاث هالو اس وكب 1

 سوثئاومد
 1 هد هالو

 سوغولفا
 4.070 -همذإ

 سويساطسنأ
 ع5

 نور وذوي"
 هيوؤ سناب

5 

 ثلاثلا انحوي سوكيف وردفا
 علال -5.9 | (سوقينوردنا)
 كقيشسدل»

 سيجرويج | لوألا نيماينب
 ان دا | اي ال

 51١" ةنس سوروق



 ناشارقلا





 وتجصما جرا
 نويمطافلا اهلخد نأ ىلإ ىبرعلا حتفلا نم

 سنؤم نيسح روتكدلا ملقي

 رصمل فرسعلا حتفلا

 اهؤرقي نمل رصمل ىبرعلا حتفلا ةصق ودبت

 مكحلا دبع نبا نم  مالسالا ىخرؤم دنع
 ةيركسسع ةهزن اهنأكو - سابا نبا ىلا

 نم اهلالخ ىبرعلا دنجلا فداصي مل

 امب ساقي ال ادج اليلق ائيش الا تابوعصلا

 ماشلا حتف ىف مالسسالا شويج ضرتعا
 اتوب كاد نارا ساهر ةيعلاب
 اعيمج نوخرؤملا مهيلع دمتعا نيذلا ةاورلا

 حبصأ وحن ىلع اهوزجوأو رابخألا اوطّتسب

 اهب مت ىتلا تاوطخلا عبتت هعم ريسعلا نم

 مهأ نم ربتعي ىذلا ميظعلا حنتنلا اذه

 رفظ ىتلا ةيسايسلاو ةيركسعلا تاراصنتالا
 . ةيمالسالا حوتفلا رصع نابا برعلا اهب

 رابخأ نم انيدل ام درن نأ اندوعن دقو

 تلصو ىتلا تانودملا باحصأ ىلا حتفلا اذه

 خوي اهبتك ردقلا ةليلج بتك ىهو « انيلا
 نمحرلا دبعو ىدقاولا مهمهأ ةقثلا لهأ نم

 ىدنكلاو ىرذالبلاو مكلحلا دببع نبا

 اهتودروي ىتلا رابخألا نأ عم « ىربطلاو

 « اوصرح دقو « اهتاور مه امئاو ؛ مهل تسيل

 ىلع « هدانسا ركذ ىلع نيمألا ثدحملا ةيانعب

 . لاجرلا نم رابخألا مهنع اوذخأ نم ركذ

 نيروكذملا لاجرلا ءالؤنه ةعومجم انسرد ولو

 « اهلك رايخألا نأ انيبثتل « بتكلا هذه ىف

 نع ترد ص دق « اهنم ربكألا بناجلا وأ

 خيراتلاب نيمتهملا وأ صاصقلا نم ةسردم

 « نفلا اذهب تينعو رصم ف تأ شن

 نيب اهدجت ىتلا حتفلا ةصق 6« تعنص »و

 خيرات بتك نم دشحلا كلذ ى ةقرفتم انيدبأ

 ريتسمو مكحلا ديع نياب أدبي ىذلا رصم

 . سابا نبا ىتح
 ةسردملا هذه عضوت نأ ناوألا نآ دقو

 ةسيقلا نيبنت ىتح « ثحبلا عضوم اهلك
 عستي الو . رابخألا نم انيدل ال ةيقيقحلا
 ىفكي امئاو ء ةساردلا هذه ضرعل انه لاجملا

 ى جرخي ال رابخألا نم انيدل ام نأ ركذن نأ

 مهمظعم لاجرلا نم ليلق ددع نع هرداصم

 / )نه - هي ) دعس نب ثيللا ذيمالت نم

 ةتس مهنم نورهاظلاو « ( الإ  الا؟

 ربكأ نع نولوئسملا مهنأب لوقلا عيطتسن

 تس ملال كين



 رضم حت نع تامولعملا نم انيدل امم بناج

 ثلاثلا ىرجهلا نرقلا فصتنم ىتح اهرابخأو
 مكحلا دبع نب هللا هبع مهو « لقألا ىلع
 لالا 5١6/ -- 168 ) ( نمحرلا دبع دلاو )

 /150 قوت ) بهو نب هللا دبعو ( مهو --
 نب نامثعو ةملسم نب كلملا دبعو ( 5
 ( معو الثا /,؟)9 - ١44 ) حلاص
 ب الال» / ؟سإ 164 ) ريكي نب ىبحبو

 / 1145-5585 ) ريفع نب ديعسو ( 8
 .( مهم دس نيس

 ناف « حلاص نب نامثع اعيمج مهمهأو
 « سلدنألاو برغملاو رصم حوتف » باتك
 نب نمحرلا دبعو « ابيرقت هتياور ىلع رودم
 اذاف « ةرقف دعب ةرقف هنع ىوري مكحلا دبع

 مث » : لوقي هيلا داع هريغ:نع ىورو درطتسا

 . « هريغو حلاص نب نامثع ثيدح ىلا عجر
 رصم حوتف » نم انتلصو ىتلا خسنلاو

 نب ىلع ةياورب اهلك ©« سلدنألاو برغملاو
 اذه ديدق نباو « مكحلا دبع نبا ذيملت ديدتق

 «ىدنكلا فسوب نب دمحم رمع ىبأ ذاتسأ وه

 ىأ « رابخألاو ثيدحلا ريخألا اذه ذخأ هنعو
 اذه دنع نايقتلي ىدنكلاو مكحلا دبع نأ
 ذاتسأو هتيوارو لوألا ذيملت وهف « لجرلا

 هباشتلا انل رسفي اذ هو . هملعمو ىناثلا
 لصتي اميف امهيباتك ىتدام نيب ديدشلا
 عقاولا ىف اننأب لوقلا ىلا انب ىهتنيو « حتفلاب
 ( نينئالا دنع اهلوصأ قفنت ةدحاو ةياور مامأ
 . كانهو انه ءىقلا ضعب ليصافتلا فلتخت مث

 ىف داهتجالا نم هذه ةلاحلاو ةدئاف الو

 « ضعب ىلع اهضعب تائاورلا ةلباقمو ةنراقملا

 « انه انمهت ىتلا ىهو « ةضيرعلا طوطخلا ناف
 حتفلا رابخأ لج نا لب . نينثالا دنع ةدحاو

 نب دمحم ىلا ةبوسنم ىرذالبلا دنع ةدراولا
 نع اهذخأ اذهو « ىدقاولا بتاك دعس

 نع ذخأو رصم راز هرودب اذهو « هذاتسأ

 هرابخأو « اهانركذ ىتلا ةيرصملا ةسردملا

 رابخأ كلذكو . اهرابخأب هبشلا ةديدش

 دعس نب دمحم ىلا انايحأ عجرت ىربطلا

 ىلعألا دبع نب سنوي ىلا ىرخأ انايحأو

 ةسردملا خويش نم وهو ( مالم / 04 قوت]

 سنوي نب ديعس ىبأ دج وهو « ةيرصملا
 . فورعملا ىرصملا خروملا

 قف نين اقلا ماندل اننا ةفالغلاو

 لصأ ىلا .لسصألا ىف دوعي عجارملا ىتش
 لب 6« نييرصملا نيخرؤلا ةسردم وه دحاو

 ةرتف ىفو « طاطسفلا وه دحاو ناكم ىف عنص

 ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىه ةددحم

 وه نم ةسردملا هذه لاجر نمو . ىرحملا

 ةعيهل نب هللا دبعك هرابخأ ىف كوكشم فيعض

 هورصاعم هنم رخس ىذلا ( 7٠/1074 قوت )

 هنأ هرابخأل عفشي الو « ةطيرخ ابأ هومسو

 نب رضنلا دو سألا ىبأ ىلا اهضعب بسني
 مويفو 2 ( 5١9/:"8 وت ) رابجلا دبع

 نم مهلجو « دعس نب ثيللاك تبثلا ةجحلا

 نييرصملا ريغ ىتح « انطومو ادلوم نييرصملا

 مص ع



 اوذسخأيل رصم ىلا اوتأ ىدقاولاك مهنم
 , 00 اهخويش نع رابخألا

 نم انيدل ام لوصأ ىه هذه تناك اذاف

 نيب نوكُي نأ رظننن ال انناف « حتفلا رابخأ
 ىلع نيعي فالتخا رابخألا هذه نم انيدل ام

 نولوقي مهلكف « ةلضعم لح وأ ةقيقح فشك

 قسن ىلع رابخألا نووريو « ايهرقت ادحاو ائيش
 ءامسسأ نم نودروب اميف نوقفتيو دحاو

 نوشحابلا دحب مل مهيم اهمظعمو « مالعألا

 « سقوفقملا » مهلوفقك « اريسمت هل

 مهرم ابأ » و « نيمايم ابأ » و « جريعألا » و

 « فقسألا مايرم ابأ » و « قيلئاجلا
 . مهيلا نمو « نوبطرألا »و

 ةروكذملا ةيبرعلا عجارملا ىلا ةفاضالاب )1١(
 : ةيرصملا ةسردملا هذه نع رظنا « نتملا ىف

 811101902 317851 تسسج  نكور ةمدقم
 2, ىدنكلل ةالولا باتكو ةاضقلا باتكل هتعبطل

 ٠ ؟5 ب ؟؟ تاحفص ١9١5 ندبال

 ةتعبطل 01. 5088515 ىروت زلراشت ةمدقمو

 , مكحلا دبع نبال سلدنألاو برغملاو رصم حوتفل
 ٠ 9١؟؟ نقفيهوبين

 12 22 1مل ملمع ... 3ع نه. 1١ 26 هوو

 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف ىدقاولا ةدامو

 ملقب مكحلا دبع نبا ىتدامو « رتفوروه ملقب
 ,ةرئادلا سفن ف ناملكو رب ملقب ىدنكلاو ىروت

 5 : ىكم ىلع دومحم روتكدلا لاقمو

 ةهنمام 1 امد همهامعع رج 1م طقورم»جت موج هزت و مج وطتومل

 ةهدؤدصمأو

 ةيمالسالا تاساردلل ىرصملا دهعملا ةفيحص ىف

 * ١56/8 ةنس ه دلجم 2 ديردمب
 8 : اضيأ رظناو

 رصم بدأ : نيسسح لماك دمحم روتكدلا

 38 ص 2, ١9168 ةالولا رصع . ةيماالسالا
 ٠ اهيلي امو

 ةلطعمع ©هاعستم 00( مولاع لم |" للماوم كاي 4

 هع 4ع ا ظعوم عدم موج 25+ 44 هل-ط]هلمس ( د6 8.

 ةلوعردرومول م د 50

 (0) سقوقملا : مالعألاب لصتن تالكشم

 . ىف اميظع دمج نوخرؤملا قفتأ دقو
 نأ نود مالعألا ءالؤه قئاقح نع ثحبلا ٠

 اوبهذو « سفنلا اهيلا نئمطت ةجينت ىلا اوهتني

 طابقألا وخرؤم هبتك اميف اءوض نوسمتاب
 نباب فورعملا نينومشألا فقسأ سريواس لثم

 اخيتوأب فورمملا قيرطب نب ديعسو مفقملا
 اذاغ + نيكملا جرح يمرألا ملاع ىنآو
 ةيبرعلا لوصألا نع ةلوقنم مهرابخأ مظعمب

 ىخرؤم نم ةنوعملا اوسستلا مث . اهسفت

 خرم سويبيس لسشم مهسقتأ نييطن زيبلا
 ةفورعملا ةنودملا بحاص سنافويتو لقره
 اودجي ملف هممسموموانع خرأاتلاب

 ىلا اوداعف « ىنغت ال تاراشا الا مهيدل

 اههيحسو ىلا ناكل ةسقزلا طراكلا
 فقوو « ىلوألا ةيمالسالا تاياورلا باحضأ

 ةيصخش قيقحت نم دبالو . كلذ دنع رمألا

 وهف « ثحبلا اذه ق ىغملا لبق الثم سقوقملا

 « رصمل برعلا حتف عوضوم جاتفم انيآر ف
 انل تدب هرود وه امو وه نم انفرع اذا

 . ديدج ءوض تحت حتفلا ةصق

 فورعملا هباتك ىف رلطب ديرفلأ لواح دقو

 هذه ضمب لحب نأ رصمل ىبرعلا حتفلا نع

 برعلا حتف » « رلطب ديرفلأ : رظنا (؟)
 , ديدح وبأ ديرق دمحم ذاتسألا ةمحرت ء « رصمل

 دومحم ذاتسألا ةشقكانمو اهيلي امو 1ه9؟ ص

 ٠, مالسالا دهع ىف رصم ه هباتك ىف شوكع
 فلودأ ملقب سقوقملا ةدامو , ١95١ ةرهاقلا

 ٠ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف نامهورج

 تو كن ان



 ةدحاو ةجيتنب الا جرغب ملف « تالكشملا

 كش عضوم نآلا اهنكلو « انامز سانلا اهلبق

 وه سقوقملا نا هلوق كلذب ىنعنو « ريبك
 ىلا الا لوقلا كلذ ىف دنتسي ملو « « سريق »

 دنع اهدجو ريسفت نم رثكأ لمتحت تارابع

 قو نينومنتألا فقسأ معفقملا نب سريواس

 هرشن ىذلا 6« ةدونش بهارلا ةايح » صن

 « ©« ىنوملقلا ليومص اّيأ » ةصقو ونيليمأ

 ةصق ادع اميف - صوصنلا هذه لكو

 نأ نود سريق ركذت - ىنوملقلا ليومص
 ظفل نآأك ؛ همسا ركذت وأ سقوقملا ىلا ريشت

 مهدحو. برعلا ىخرؤيب صاخ اذه سقوقملا

 اننأ ثيحو . نويطنزيبلا الو طابقألا هفرعي مل

 هناف ؛ ءال وه دنع ءامسألا نم هلباش ام دحن ال

 ىلع برعلا هقلطأ بقل هنأ نظلا ىلع بلغي
 دقق « بيرغب كلذ سيلو « نيعم صخش
 بقل نويلباب نصح ةيماح سيئر ىلع اوقلطأ
 ىف ىطنزيبلا دئاقلا اومسو « « جريعألا »

 ىقيقحلا همسا نأ عم « ريجرج » ةيقيرفا

 نيه يسؤفللا نا ولز 66 شور سبرخ

 مجارملا كلذ تركذل تاذلاب سريق وه ناك

 . لقألا ىلع اهنم دحاو وأ « ةيبرعلا

 الوأ اندجو ثحبلا ىف انيضم نحن اذاق

 ولو « طبقلا ميظع هنأب فصوي سقوقملا نأ

 نييطن زيبلا لسيق نم رصم لماع ناك هنأ
 هل تناك هنأ ظحالن ايناثو . كلذ فصو ال

 ى نيقرفتم دارفألا ةريلك ةرسآ رصم ىف

 الجر مهنم ةيبرعلا عجارملا ركذت « اهيحاون

 ىدقاولاو « كاوماهلا » ىزيرقملا هيمسي

 لاوخأ نم ناك هنا لاقي « « كاريماهلا »

 نيملسملا لتاقو « طايمد ىلع ناكو سفوقملا

 .« وه نمأتساو هنبا لتثقف هدالوأ نم دحاو عم

 نيملسملاب اطش همسسا هل رخآ نبا قحلو

 ةريمدلاو سلربلا ىلا جرسخو « ملسأو

 ىحاوتلا كلت لهأ دشحف حانط مومشأو

 حصل خيب ناسو# نعلعملا اددم مو ماقو
 نآلا ىلا قاب هربقو « لتق ىتح لتاقو « سينت
 .اهيحلاصو اهئايلوأ ىف دودعم وهو « طايمد ىف

 ىمس سقوقملل اخأ كلذك نوخروملا ركذو

 نوثحابلا رثع ةكيئلوثل ىمست اتنبو سواردنأ

 امهدحأ ىمسسي نينباو ؛ اهربق ىلع
 ناك هنا اولاقو هجوز اوركذ لب « سيلوطسرأ

 اذه « ةيردنكسالا ىحاوض ىف نأش اهل

 ربخلا تاذ ةسونامرأ هننبا ىلا ةفاضالاب

 . روهشملا

 اهفاضأ تادايز هلك كلذ ىف نوكب دقو

 انبهذ اذا لوقلاف فرسن ال اننكلو «صاصتلا

 نم ايطبق ناك سقوقملا نأ ىلع لدت اهنأ ىلا

 رشتتم افورعم ناك هتيب نأو « رصم لهأ
 ومه هنأ كلذ عم لاقي فيكف ؛ دارفألا

 هشعب ىذلا سيزاف فقسأ « سريق »

 ىكل رصم ىلا ١” ةنس لقره روطاربمالا
 امطابقأ ةضراعم ىلع ءاضقلا ىلع لمعي
 دقل + ةيطنزيبلا ةلودلل ىمسرلا بهذملل

 نع ثحبلا ىف ىتث بهاذم ءاملعلا بهذ

 مجارملا ىف هدجن ىذلا مسالا اذه لصأ

 كاع



 بهذ ام لوبقلا ىلا ءارآلا برقأو « ةييرعلا
 ظفل نم هوفرح برعلا نأ نم ونيليمأ هيلا
 لعلف « رفاكلا هانعمو ىطبقلا « سويخواك »

 فصولا اذه هيلع اوقلطأ نييطن زيبلا راصنأ

 هليمو اهبهذمو ةلودلا ةسايسل هتضراعمل ارظن

 ءالؤؤه هذخأ مهنعو « برعلا عم مهاهتلا ىلا

 . انيلا تلصو ىتلا ةروصلا ىلا هوفرحو'

 صوسصملنلا ىف دري امك ىقيقحلا همسا امأ

 ريغساصت وهو © « جيرج » وهف ةيبرعلا

 اسنيم نبأ وهو « سجرج وأ سويجرويج
 كلذ ىلا امو بقرق وأ بقرف نبا وأ ىتم وأ

 . ةيبرعلا صوصنلا ىف دراونت' ىثلا روصلا نم
 بحاص » هنا ىرذالبلا لوقيف هتفيظو نع امأ

 هنا « ططخلا » ف ىزيرقملا لوقيو « « رصم

 لوقلا اذه ددريو « « رصم ىلع اريمأ » ناك

 نبا بهذبو « « راصئتالا » ىف قامقد نبا

 ناك هنأ ىلا نيكملا سجرحو مكحلا دبع

 هنأ رحح نبا لوقيو ؛ « رصم ىلع الماع »

 هنا اخيتوأو © « رصمب طقلا ريمأ » ناك

 هذه ىف سيلو . « رصمب جارخلا ىلع لماع »

 قيرطي ناك هنأ ىلع لدب ام اهلك تاراشالا

 نيعملا فقسألا وأ « اهتسينك سيئر وأ رصم

 . ةيئيطتطسقلا نم

 نأ ىلا بهذت ةيبرعلا منجارملا نا مث

 لسرأ ىذلا سقوقملا سفن وه اذه سقوفملا

 هتلاسر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا

 ةسداسلا ةنسلا ىف ةعتلب ىبأ نب بطاح عم

 ىتئاب رصم ىلا برعلا ديس لبق ىأ ؛ ةرجملل

 نأ نيقرشتسملا نم ريثك ىفن دقو « اماع رشع
 تناكرصمزأل ؛ ادحاو اصخش نالجرلا نوك

 لب « سرفلل ةعضاخ +597 / ه 5 ةنس ىف

 ريغ « ةلمج ةلاسرلا راكنا ىلا مهضعب بهذ

 قونملا وه رخآتم خرم ةرباع ةراشا نأ

 نييف لوألا زاببخا هتفاطلا اق و ساد
 ةرهاقلا ) « لودلا بابرآ نم رصم ىف فرصت
 « ةيحانلا هذه انل ترسف ايبر ( ه او

 مايأ رضم ىف يسصألا بحاص نا لوقت ىهف

 حتف ىتح رمعو ركب ىبأو ( معلص ) لوسرلا
 ساسسأالا اذه ىلعو . سقوقملا ناك رصم
 ريبك ناك اذه سقوقملا نا لوقت نأ عيطتسن

 نوؤش ضعب ىلوتي ناك امبرو ؛ رصم طابقأ

 لاجر ىفتخاو سرفلا اهلخد املف « ةموكحلا
 فارشا تحت رمآلا وه ىلوت ةيطنريبلا ةلودلا

 ىبنلا لوسر رصم ىتأ مهمايأ ىو © سرفلا

 ريبك الا هيلا ثدحتي نم دجي ملف ( معلص )
 اتيطل ادر درو هلابقتسا نسحأف « اذه طبقلا

 . ىبنلا ىلا ةفورعملا هتيدهب ثعبو

 مورلا اهيلا عجرو رصم لقره داعتسا املف
 رومألا ةمزأ ىلع اضباق لجرلا اذه اودجو

 « ةيحانلا هذه ىلع هوكرتف ةيرادالاو ةيلاملا

 كاذ ذا رسصم نام مهني نكي مل هنأل

 اوفتكاو « اريبخ اهب لحرلا نأكو ةباجلا الا

 نويلبابل نييركسع داوسق لاسسراب
 سريق فقسألا اولسرأ مث « ةيردنكسالاو

 طابقألا نيب ىبهذملا فالغخلا جلاعيل

 رهنو نييرصملا ىلا سريق ءاسأف « نييطنزيبلاو

 ال ا



 ش حبصأو « سقوقملا مهسأر ىلعو نويرصملا هنم

 نكمي ةوق ىأ عم مهافتلل ادعتسم ريخألا اذه

 . نييطنزيبلا داهطضا نم طابقألا صلخت نأ

 -  تعزوتو نويطنزيبلا لذاختو برعلا لبقأ املف
 ىدصت مئازهلا مهيلع تلاوتو مهدوهج

 برعلا عم ملكتو « جرخملا داجيال سقوقملا
 كانه تناكو « نييطنزيبلا نود طابقألا مساب

 نع مفادملا ىطنزيبلا شيجلا ىف ةيطبق قرف
 ناسيهرلا هيلا مضناو هرمأب ترمتئاف « رصم

 لسجرلا فرعو « دالبلا لهأ نم مهيلا نمو
 نمي دمع ىلع برعلا نم لصحي فيك
 ةجيتت تناكف « مهلاومأو مهتديقع ىلع طبقلا

 . برعلا ةعاط ف رصم لوخد كلذ

 سقوقملا ةلكشم مامأ اليوط انفقو دقو

 نم انيفعيو اهلك حتفلا ةصق رسفي اهلح نال

 تضتقا ىتلا حتفلا لكاشم ىف ريثكلا مالكلا

 ملو « اهلحيل ء اميظع ادهج رلطب ديرفلا نم
 ىهو « ةيادبلا ةطق نأل « كلذ عم حلفي

 نكت مل سرهق وه سقوقملا نب لوقا

 هنأو « طبقلا ميعز ناك سقوقملا نا انلوق امأ

 مورلا ةهجو ريغ ىرخأ ةهجو هجتن ناك
 ببسلا رضيو < ةموهفم حتفلا ةصق لعجيف

 .ةيركسع ةهزنب هيشأ تناك اهنأ نم هانلق اميف

 تناك هنأب لوقلا عيطتسن كلذ ىلع ءانبو

 ناتعزانتم ناتوق حلفلا ليبق رصم ىف
 ىف نويطنزيبلاو ةيحان ىف طيقلا : ناتيداعتم

 قرفو سقوقملا طبقلا لثميو « ىرخأ ةيحان
 شيحلا ىف ةكرتشم تناك طبقلا دونج نم

 لاجرو نابهرلا نم ريبك ددعو ىطنزيبلا

 ىلع مهلكو « دالبلا لهأ ةيقب مث ةسينكلا

 دححوت نم بيرقلا ىزيفونوملا بهذملا
 نييطن زيبلا دجن ىرخأ ةيحان ىفو « مالسالا

 نوصحلاو لقاعملا ىف دنجلا نم تايماح مهلثمت
 ىلعو « ةيردنكسالا ىف ةصاخو حلاسملاو
 ناطلسلا لثميو ؛ ىلحم دمئاق ةيماح لك سأر

 اكرطب لقره هماقأ ىذلا سريق هلك ىطن زيبلا

 . اهنوركش ىف هدي قلطأو رصمل

 لحي هيلا بهذن ىذلا بهذملا اذهو

 مهلوق هيفنيثدحملانيخرؤملا عقوأ رخآ الاكشا

 نا نولوقي مهنأل « سقوقملا وه سريق نا
 اهنع بيرغ وهو « رصم ىلا ىتأ اذه سريق
 أدبف « لقره ةسايس ذفنيل « اهيف هل ةوزع الو

 بلقتا لشف املف « ىنسحلاب طابقألا ليمتسي
 قاتم لدي امم « مهدهطضي ذخآو مهيلع

 نوقرطي برعلا داكي الف « ةيطنزيبلا هتيبصع

 نييطن زيبلا ىلع بلقثي هدجن ىتح رصم باوبأ

 معزتيو « مهيديأ نم رصم جارخا ىف ىعسيو
 كلذ ىلا مهدهطضي ناك نيذلا طابقألا
 اهضعب ميقتسي ال اياضق اهلك هذهو . نيحلا

 قسنلا اذه ىلع ثادحألا ةباورو . ضعب عم

 ءىراقلا هب جرخي ىذلا وه اذهو « تاقلحلا

 . هضرعو هلوط ىلع رلطب ديرفلأ باتك نم

 دس مل --



 (1)حتفلا ريسأ

 صفت ائيضمو ةطقنلا هذه نم انأدب اذاف

 لكاشمل رمألا لوأ نم انضرعت حتتفلا ةصق

 تاياورلا هقلخت نآ تدوعت ىذلا عونلا نم

 : رظنا ؛ رص برعلا حتف نع )١(
 برغملاو رصم حوتف : مكحلا دبع نبا

 55١2؟؟ نفيهوين « ىروت ةعبط . سلدنألاو

 دهعملا) طقف رصم حتق نع « هيساه ىرنه ةعبطو
 2( 1١91١5 ةرهاقلاب ةيقرشلا راثآلل ىسنرفلا
 : ناونعب ج1878137 6818417 وتاج ريبلأ ةعبطو

 , ةينلاقلا ةعبطلا ؛ سلدنألاو ةيقيرفا حوتف

 ٠ 155175 رئازحلا

 2« ةامضقلا باتكو ةالولا باتك : ىدنكلا

 ( ةيراكذتلا بيج ةلسلس ) تسج نور ةعبط
 ١5١8 ٠ توريد

 .1959 ةرهاقلا « نادليلا حوتف : ىرذالبلا

 ةعبطملا ةعبط « كولملاو ممألا غيرات : ىربطلا
 ؟ يب 2 ةرهاقلاب ةينيسحلا

 سويقن فقسأ انح ةنودم : ىسويقنلا انح

 ةكعمدتوسع 04 ]ععصر 6 غويسدع لع ظللطتمال, 7" عدم

 ةطتموتعو مانطات# ء( ةدلستا معقم. 16.1. 2م عمطعع

 (2ل0ه36ع5و نك يعقل لعك هددمصتتكعمعك لع 18 ظلطإتم-

 طغوبع 21ة8موقتع عع دتعسع5  طاطلتمتطغونعكر 1020©

 1, ظوعقر 1883).

 ةعبط « خيراتلا ىف لماكلا : ريثألا نبا

 “#٠ وا" ج 2, 1955 ةرهاقلا , ةيريثملا ةعبطملا

 ء ةكراطبلا ءابآلا ريس : عفقملا نب سريواس

 مد مامونم 0عوويمتنم ةع ومجم نم ٠١ , 5 ,21 .ح

 1١9١651١9٠١ و 50١ا/ سيراب

 تاقبطلا : ( ىدقاولا بتاك ) دعس نبا

 نديل تاسارك 8 هنمه رهظ 2 ىريبكلا

 ( ةلماك ) توريب ةعبطو ١95١ ٠ م
 ٠ 8١هأل ةنس

 : ( اخينوأب فورعملا ز قيرطب نب ديعس
 ,قيدصتلاو قيقحتلا ىلع عومجللا خيراتلا باتك
 5١959086-19095 ٠ توريب « ناءزج

 ططخلا ىف راسبتعالاو لظفعاوملا : ىزيرقملا

 نيددلججم ىف ١؟!١ قالوب ةعبط , راثآلاو

 بلصب لسصتت ال لكاشم ىهو ؛ ةيبرعلا
 « اهل ضرعتلا نم رفم ال نكلو « عوضوملا
 نب رمع ضفر  ةيادبلاب لصني اميف  اهمهأ
 نيسلا ف :ضافلا ني ىرمغل .نذالا باطلا

 نم رصم ضرأب امع بارعالاو نايبلا : ب
 * ١١05 ةرهاقلا ء بارعألا

 ةسعبط . ةمغلا فشكب ةمآلا ةثاغا :
 ٠ 195+ ةرهاقلا ٠ لايشلاو ةدايز

 نيدلا لامج روتكدلا « افنحلا ظاعتا :

 ٠ 191448 ةرهاقلا « لايشلا

 نديل « امستوه هعبط « خيرات : ىبوقعيلا
 ٠ ناءزج م88

 موجنلا : ىدرب ىرغت نب نساحملا وبأ

 راد ةعيط « ةرهاقلاو رصم كولم ىف ةرعازلا
 4 1١9950 -19159 ةلس 5و١ ج 2« بتكلا

 : ( نيكملاب فورعملا ) ديمعلا نب سجرج
 1556 نديل ٠ نيملسملا خيرات

 قلكعت ]. 8سم 77م [كعمط 60712654

 هر ظيرط#. 1 92 ,0540:8 

 ديرق دمحم ذاتسألا ةمجرت ىلا انعجر دقو
 ةرهاقلا , « رصمل برعلا حتف » ناونعب ديدح وبأ
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 زاتلددسم, 1911-12.

 آ ةسغاتسعمتس : 8606ج دايم 16 لبعد مسأكع هد

 طوره. 8ةعقكرو 7.

 المس ع-نمأ1ع : ك ماككمرو هز طوع ةن: الام 1:41 -

 هوم. 1مهلمهنور 5.

 0وععمس 1 لاعأ : *1  طوزرمأ م  هعمطع. 1هآ. 117 قع

 اطمامتعع 0ع 15 ظكدمصمو 1822م1 منع. 8ةمتور 7

 س 1 ةطورروتع طايع وينع الو1. 11 لحن 2:غنو

 قع 1" طتقمأمع 8'0ظعووذع. آع نقنعع.

 رجف ىف رصه : فشاكلا ليعامسا ةديس

 ١551 ٠ ةرماقلا . مالسالا

 « مالسالا دهع ىف رصم : شوكع دومحم

 155١ ٠ ةرهاقلا

 كن



 هقيلعتو هنم هرك ىلع هتقفاوم مث « رصم“ىلا

 دودح لبق هْعلب ناف « هيلا هلسري باطخب رمألا

 ىهو « هقبرط ىف راس الاو اهنع دئرا رصم

 باطخلا نب رمع ةعيبط عم قفتت ال ةصق

 نانو ةلدقلا وبا يناس كسلا

 ناكل ةنيدملاب وهو رصم حتف ىف نذؤتسا رمع
 ىذلا درلاو ذخألا اذه قدصن نأ نكمملا نم
 ثدح دقف « ةبسانملا هذه ىف عجارملا هيف ليطن

 ىلع برغملا حتف برعلا دارأ امدنع كلذ لثم

 ىف حتوف باطخلا نب رمع نكلو : نامثع.مايآ
 ىف هلاجرو هداوق عم عمتجم وهو رصم حتف

 « 088/1907 ةنس قشمد ىبونج ةيباجلا

 رمتؤملا كلذ ىف هلاجر عم رمع ىشقانو

  مالسالا خيرات ىف هعون نم لوألا -

 ىرجب, ىتلا ططخلاو دالبلا نم حتتف ام ميظنت

 تاوطخ نم كلذ ىلي اميف نوملسملا اهيلع

 فقوملاب كاذ ذا رمع طاحأ دقو . عسوتلا

 بقعيس امل ةيسيمئئرلا طوطخلا عضوو « امامت

 ارمع نأب لوقلاف « حوتفلا نم نيطسلف حتف

 ذخأو هنبيو هنيب اميف رمألا ىف رمتع بطاخ
 « اهرمآ هيلع نوهيو رصم حتق هل نسحي
 اهيلع هنبا فلخ مث ةيراسيق رصاح ارمتع نآ وأ

 رمع بضغف © هسفن ءاقلت نم رصم ىلا راسو

 ىلا عوجرلاب هرمأيو هفنعي هيلا بتكو كلذل
 نأ وأ « رصم نود هباتك هافاو نأ هعضوم

 « مهعبتا مث اليل للستلاب هلاجر رمآ ارمتع

 انعطتسا امبرو « صصقلا ىلا برقأ تاياور
 حيرتسي طسو ىأرب اهعومجم نم جرخن نأ

 ناك باطخلا نب رمع نأ وهو « خرؤملا هيلا
 نكي مل هنكلو رصم حتف ىلع رقتسا دق هبأر
 هتردقو صاعلا نب ورمع ىلا دعب نآمطا دق

 مهفن ىكلو . ميظعلا لمعلا اذهب مايقلا ىلع

 مل صاعلا نب ورمع نأ ركذن نأ ىغبني اذه
 مظعأ نم دئاقك هنتاكم ررق دق كاذ ذا نكي

 ىأر ىف -- ساقيل نكي ملو « مالسالا داوق
 حوتق اولوت نيذلا ةلودلا داوق رابكي -- رمع

 باطخلا نب رسمع ثاكو ؛ قارعلاو ماشلا

 ىف نذا نكي مل رمع دثدرتف « هيلا حيرتسي ال
 6 افلا ةيصخش ىف امناو « هتاذ ىف حتفلا

 قفاو رمع نأ تاياورلا عومجم نم ودبيو
 رايتخا ىف ركمي ناك اميرو « بغار تفصن

 عوضوم وه *بتسنحأ اذهو « رخآ دئاق

 هيلا هلسريس هنا ورمعل لاق ىذلا باتكلا

 . الع هيلا هلسرأ ىذلا وأ

 ءرصم وحن ورمع عرسأ لاوحألا ىأ ىلع

 هيلا ريسش ال ائيش انه ركذن نأ ىغبنيو
 نطانملا نأ وهو « هتيمهأ ميظع عم نوخروملا
 ىلا نيطسلف ىبونج نم ةدتملا ةحيسفلا

 ةريثك ةيبرع لئامق اهرمعت تناك اتلدلا فارطأ

 مغاجضلا ةصاخو ةعاضق نوطب نم اهمظعم

 لزاسنم تناك شيرعلا ىحاون ىو . مهنم
 « ماذجو مخل نم ىرخأ لئابقو ةدشار ىنب
 ةيقرشلا ةيحانلاو انيس ةريزج هبش ىف تناكو

 لئابقل نطاوم ةيبرغلا رصم ءارحصو اتلدلل
 هذه نآ اضن ركذن ذآ ىشيديو:. ةريثك ةنيرغ
 ةروصلا ىلع ةلحاق كاذ ذا نكت مل ىحاونلا

 تنخر منو دس



 قطانم تناك امناو ؛ موسيلا اهيلع ىه ىتلا

 ءاملا نويع تناكو « ةيشاملا اهاعرت شئاشح

 ةحاولا هيشي ام نيع لك لوحو « ةريثك اهبق

 كلذ ىلع انليلدو « ةريبكلا وأ ةريغصلا

 نأ نم ىطنزيبلا رصعلا راسبخأ هركذت ام

 اتاك ةيقرشلاو ةيبرغلا رصم ىءوارحص
 نم ريثكلا ناكو « نايهرلاو رويدلاب نيترماع
 ف مهدحو نيدبأتم اكاسن كابهرلا كئلوأ

 « ةمئاد ةحايس ىف هلك مهرمع نوضقت ءافيفلا
 الحم ىراحصلا هذه تناك ول اذه ىتأتب الو

 لئابقلا ماقم انل رسفي اذهو « مويلا ىه امك

 رصم ىتوارحصو انيس ىف ةريثكلا ةيبرعلا
 فيك اضيأ انل رسفيو « ةيبرسغلاو ةيقرشلا
 ءىش دوزت نأ نود « ىبرعلا شيحلا عاطتسا

 ربعي نأو « دهج نود انيس قرتخي نأ ريثك

 ىلا ةيردنكسالا نم ءارحمصلا كلذ دعب
 « سنوتب نآلا فرعي ام ىلا ةقرب نمو « ةقرب

 دييع ىبأك قفارغج هبتك ام انعجار ولو
 :ةيقيرفاو رصم نيب ةعقاولا ةقطنملا نع ىركبلا

 رابآلاب الفاح قيرطلا اندجول ( مويلا سنوت )
 . تاحاولاو نويعلاو

 هذ ىلع ناطلس نييطنزيبلل نكي ملو
 ىبرعلا شيجلا نأ ىأ « اهلك ةبشعملا ىحاونلا
 طسإو .لقألا ىلع سيبلب :ىتح حفز. نم. راس
 سيل « برع اهيلع رطيسيو اهنكسي دالب
 ىف اهمهأ ةليلق تايماح الا اهيف نييطنزيبلل

 ميدقلا اهمسسال بيرعت وهو -- شيرعلا
 نويطن زيبلا ناكو ؛ ةرونته ©« سرال »

 وأ عطنمهء«ممنم2 .اروروكونير اهنوبسي

 انمهيلع ىلوتساف
 / ه ١م ةححلا وذ ١١ ) دهج نود نوملسملا

 صاعلا نب ورمع مدقت مث ( م 58م9 ربمسيد !؟

 رصم نوصح ىصقأ عضوم ىلا لصو ىتح
 (2ءادبوؤددص) امرقلا ةدلب دنع اقرش ةيطنريبلا

 مورو نيملسملا نيب ماحتلا لوأ عقو كانهو
 نيرهش وأ ارهش مهني لاتقلا رمتساو « رصم

 موحم 1 ىئاوح ) نوملسملا همحتقا ىتح
 قيرطلا حبصأو )م 514+ رياني ١١ / هالك
 عضي, ملف « احوتفم اتلدلا بلق ىلا مهمامأ

 . سيبلب وخت هعم نمب هجتاو هنقو ورمع

 « ريبكلاب ورمع عم ىذلا شيجلا نكي ملو
 حوارتي « ةاورلا لاوقأ بسح « هددع ناك دقف
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 نأ حجرن اننكلو « ةعبرأو فالآ ةئثالث نيب

 انيسو نيطسلف ىبونج برع نم ةريبك ادادعأ
 اننأل ؛ ىششيجلا كلذ ىلا تمضنا انلدلا ىقرشو

 برعلا هاحتاو امرفلا طوقس ربخ نأ ظحالن

 « دالبلا ف فينع لعف در هل ناك اتلدلا وحن

 لوخد ةحبنت كلذ نوكي نأ دعبتسملا نمو

 دقق « رصم ضرأ برعلا نم ةليلق فالآ

 رصم فارطأ ىلع ةيبرعلا لئابقلا تاراغ تناك
 ورمع شيج ناك ولو « ايداع ارمآ ةيقرشلا
 ىدصلا اذه هلوخدل ناك امل ةلقلا هذهب

 اوضاخ نأ دعب برعلا نأ ظحالتسو « ديعبلا

 نصح راصحل اولبقأو سمش نيع ةكرعم

 بسانتت ال ةميظع ةوق مهيدل تناك نويلباب

 نأ دبالف « ةمبرأ وأ فالآ ةثالث ةيقب عم

 دب سس ل



 حتافلا شيجلا تعبت برعلا نم ىرخأ افالآ

 ل هفوفص ىلا تمضناو

 اهربقأل تدعَتا ىتلا لئابقلا ءامسأ كلذ

 ١- ةنس اهطاطتخا ديعب طاطسملا ىف اططخ

 ىلع ديزي لئابقلا هذه ددع ناف ؛ ةيرجه
 نيذلا ةيارلا باحصأ ريغ ؛ ةليبق نيئالثو نيتنثا
 اذاف . اريبك مهددع ناكو « مهركذ دريس

 ٠٠٠ اوناك ورمع عم اولخد نيذلا نأ انضرف

 نب هللا دبع عم ءاج ىذلا ددملا مهيلا مضنا مث

 لدعمب ىأ « فالآ ةعسق عومجملا ناكل ريبزلا

 ددعلا اذهو « ةليبق لك نم لجر ٠.” نم لقأ

 دبالف « ةنبدم نم مسق وأ ةظخ هل نوكت ال

 انرصتقا دقو . كلذ نم رثكأ ناك ددعلا نأ

 نمو « طاطسفلا لزن نم ىلع باسحلا اذه ىف

 اولزن نيريثك نيرسخآ ابرع نأ فورعملا
 نم ىتش ىحاونو ةزيسجلاو ةيردنكسالا
 . اتلدلا

 مهفت نأ عيطتسن رابتعالا اذه ىلع
 ةيبرعلا ةوقلا هذه ريس هثدحأ اميف ببسلا

 در رهظ دقو .دالبلا ىف ىدملا ديعب لعق در نم

 + طابقألا كقوم قةئلج ةرومب اذه لمفلا
 ةراغا نم رثكأ رمألا نأ مهؤاسؤر كردأ ذا

 ىلع ىفق ىذلا ىبرعلا فحزلا نأو « ةيودب

 جرخف « رصم ىلا لصو ماشلا ىف مورلا رمأ

 ىذلا - قبسألا طابقألا كرطب نيماينب ابنألا

 وحن ىفتخا ىتح اقباس هدهطضاو لقره هلزع
 بتكو -- ىبرعلا حتفلا لبق تاونس رشع

 مورلل نوكت ال هنا » : لوقي طبقلا ىلا

 ىقلتب طبقلا رمأيو ؛ عطقتا مهكلم نأو « ةلود

 امرفلاب اوناك نيذلا طبقلا نا لاقيف « ورمع
 بئكا ءاوسو . « اناوعأ ورمعل ذئموي اوراص

 دقف « بتكي مل مأ طبقلا هناوخا ىلا نيماينب

 امرفلا طوقسس دعب مهفقوم طابقألا ددح

 ريصم ىلع مساحلا عارصلا نأ مهثنيبتو

 « مورلا ىلع برعلا عم اولامف ادب دق مهدلب

 رمأ ريسيت ىف مساحلا لماعلا وه اذه ناكو

 طابقألا مضني ملو . برعلا ىلع رصم حتف

 دعب لب « أمرفلا طوقس دعب ةيئالع برعلا ىلا

 لوقي امك مويفلا حتفو نويلباب نصح طوقس
 ناكف كلذ لبق مهفقوم امأ « ىسويقنلا انحوب

 برسعلا رصنا ىنمتي ىذلا دياحملا فقوم

 . مورلا رمأ لاوزو

 ةوق كرن عيطتسي ال هنأ ورمع دجو دقو

 اماه اهعقوم ناكو « اهظفحتل امرفلا ىف ةريبك

 قيرطلا حاتفم ىهف « ةيركسعلا ةيحانلا نم
 مورلا دوعي نأ فاخو « رصم ىنلا نيطسلف نم

 اهنوصحو اهراوسأ مدهف « اهيف اونصحتيف

 قرشب ايو لنج هجتا مث ؛ اهب اوعفتتي ال ىتح
 اهناكمو.« رصاونلا ىمست ةديلب ىلع ىلوتساف

 ةيريدمب سوقاف زكرمب ةرفاعجلا ةيرق نآلا
 عتفادي ال » سيبلب ىلا لصو مث ؛ ةيقرشلا
 نبا لوقي امك « فيفخلا رسمألاب الا

 عم نوملسملا محتلا سيبلب ىو . مكحلا دبع

 ىتح « رهشلا وحن اهلاجر هلتاق ةيمور ةيماح

 بهذيو . دلبلا ىلع ىلوتساو مهيلع رصتتا

 ةنبا ةسونامرأ دجو ارمّع نأ ىلا صاصقلا

 هل



 حوتف » ىف ةصقلا لصأو . سيبلب ىف سقوقملا

 قى ىهو « ىدقاولا ىلا بو سنملا « رمم

 دجو : عوقولا ةنكمم ةيسيئرلا اهطوطخ
 اهمركاف « سقوقملل ةنبا سيبلب ىف برعلا

 لايخ نكلو « ةززعم اهيبأ ىلا اهب ثعبو ورمع
 اوبهذف « ايئاور اراطا اهيلا فاضأ صاصقلا

 نب نيطنطسق ىلا تبطخ دق تناك اهنأ ىلا

 املاومأب اهزهج » و اهوبأ اهب ثعبف « لقره

 اهب ىنبي ىتح « هيلا ريستل اهناملغو اهيراوجو

 ىتلا ةصقلا رخآ ىلا « .. ةيراسيق ةنيدمب

 ىجرج مث رشتوب . ه . ش اهلوح جسن

 رلطي ديرفلا اهافن دقو . نيتفيرط نيتصق ناديز
 نأ نكمي الف افقسأ ناك سقوقملا نأ ةجحب

 نكي ملف « ةيهاو ةجح ىهو « تنب هل نوكت
 ناكو ضرف ولو « افقسأ انيآر امك سقوقملا

 مرحي ام كاذ ذا ةينارصنلا نيناوق ىف نكي ملف

 جاوزلا ميرحت نأل ؛ نيدلا لاجر ىلع جاوزلا

 لثمو . تاوبابلا اهعدتبا ىتلا مظنلا نم مهيلع
 ءادهال نيقرشتسملا ضعب ىفن نع لاق كلذ

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا نيتيراج سقوقملا

 ساسأ ىلع كلذب اولاق دقف « ملسو هيلع

 « نيدلا لاجر نع الضف « نييحيسملا نأ

 اوجوزتي وأ ىراوجلا اوزرحي نأ مهل زوجي ال
 موقت ال ىواعد اهلك هذهو « ةدحاو نم رثكأب

 مرحت مل ىلوألا ةيحيسملا ناف « ساسأ ىلع

 امئاو « ىراوجلا ذاختا الو تاجوزلا ددعت

 تاوبابلا هررق دقو  رخآتم نمز ىف كلذ ءاج

 قف ةسونامرأ ةصق ىف ناك امبرو . اضيأ

 نأ نم هيلا انيهذ امل اديبأت ةطيسبلا اهدودح

 ىلع مهئاليتسا دعب برعلا ىلا اولام طبقلا

 ماركاب مهميعز لماجي نأ ورمع بحأف « امرفلا

 , هتئبا

 : رصمو نويلباب

 زكرم وحن كلذ دعب ورمع هجتاو

 اذه ناكو « دالبلا ىف ةيطنزيبلا ةيلعفلا ةوقلا

 عصضقوم نم دتمت ةميظع ةحاسسم زكرملا

 مساب فورعملا نصحلا ىلا ةيلاحلا سمش نيع
 اددع مضت ةحاسملا هذه تناكو « عمشلا رصق

 ةريدألاو نوصحلاو ةريغصلا ىرقلا نم

 , فلو . « رصم » مساب اهلك تفرع سئانكلاو

 (دودحلا وأ دحلا هاتعمو ميدق ىمارآ رصم

 نيحلا كلذ ىلا اهلهأ دنع رصم دالب مسا امأ

 « ىميخ » وأ « ىميش » وأ « ىميك » ناكف

 نيذلا مه برعلاو « ءارمحلا ةبرتلا هانعمو

 ىلع هوقاطأو « رصم » ظفل موهفم اوعسو

 مضي ناك عضوملا اذه نا لوقت . اهلك دالبلا

 هذصهو . نيتاسيو انوصحو سئانكو ىرق

 تئشنأ ةييدق مصاوع وأ ندم اياقب ىرقلا

 « ةيلاحلا ةرهاقلا ةنيدم نآلا اهلك اهمضتو

 مبات وهف « ةميدقلا سيفنم عقوم ادع اميف

 ذاختا ىلاوت نم جننتسنو . ةزيجلا ردنبل نآلا

 فالتخا ىلع عضوملا اذه ىف مصاوعلاو ندملا

 رصم مكتسحل ىلاثملا عقوملا هنأ روصعلا

 . ىرحبلاو ىلبقلا نيهجولا ىلع فارشالاو
 ةرسألا دهع ىلع هيف ءاشنالا أدب دقو

 ص ومابباب



 اهوذدختاو فنم ةنعارفلا اشنأ امدنع « ةثلاثلا

 ةنعارفلا ركع تقولا سفن ىو « مهل ةمصاع
 ةدلب وهو « ةيقرشلا ةفضلا ىلع رخآ اعضوم

 « سمش نيع ىلا برعلا اهبرع ىثلا ؛ نوأ
 بونج ىلاو . مويلا ىلا ةممئاق تلاز الو

 ماق « ةضورلا ةريزج ةهجاوم ىف ؛« سمش نيع
 ءاسشثنا نم هنأ حسجريو « نويلباب نصح

 ىب ىلصألا همسا نأو « ءامدقلا نييرمسملا

 119-2 مز عمد نوأ - ند ىباه

 ناك مسالا اذه نأ ىلا فرودنياتش بهذيو

 هتروص نأو « ةضورلا ةريزج ىلع الوأ قلطي

 مويس نوأ - ن  ىباه رب ةحيحصلا

 . ةيلينلا نوأ ةريزح هانعمو 11ة2مهن مهد

 ةحبحصلا ةروصلا ىه هذه تناكأ ءاوسو

 ىلا فرحت هناف « ىلوألا ةروصلا مأ ؛ مسالل

 بهذو : راطب هلك كلذ ركتأ دقو . نويلاب

 امدنع نيلبابلا ءاشنتا نم نصحلا نأ ىلا

 لوق امأ . مهيلا بوسنم وهو « رصم اولخد

 ريغف نويل - باب هنآب مسالا ريسفتنأ برعلا
 ةلاحرلاو نوخرؤملا طلخ دقو . لوبقم

 دويلباب نيب ىطسولا روصعلا ىف نويبروألا

 اينوليساب مسا اوقلطأف « ظوطواهدند ليابو
 اوناكف « اهلك رصم ىلع لب « ةرهاقلا ىلع

 ناطلس نوديريو « اينولساب ناطلاس نولوق

 ىلع نوقلطي اوناكف نويرصملا امأ . رصم

 « عمشلا رصق انلوق نم ةبيرق ةيمست نصحلا
 ندقاعو هطعست ىظفلل فيرحت هنأ حجرألاو

 ىخرؤم ضعب هللع دقو . رصم نصح ىأ

 ةياورب ىدقاولا بهذف « ىتش تاليلعت برعلا

 دقوي » ناك رصقلا اذه نأ ىلا « ىريرقملا

 سانا ملعيف < رهش لك سأر ىف عمشلا هيلع
 هيف تلح ىذلا جربلا نم تلقتتا سمشلا نأ

 . 6 هريغ جرب ىلا

 ىرق نم ةيرق لوأ ىلا وربع لصو

 تدرو دقو « نيند مأ ةيرق ىهو « رصم ةقطنم

 ساينودنت مسساب ىسويقنلا انحوي دنع

 ىتلا ةقطنملا مويلا اهتاكمو < مه سهرمو

 مويلا فرعيو -- سقم ا عماج اهب موقي
 ىلا اهدودح لصتو - نانع دالوأ دجسب

 تناكو « ىميهاربالا بردلاو ةكدلا ةرطنق

 نود اهيلع برغلا :بلكت + ةريغتح ةيباح اهب
 كاذ ذا لصي لينلا ناكو « اهوكلمو ةبوعص
 مهيديأ ىف حبصأ اذهبو « ةيرقلا دودح ىلا

 هكشو ورمع هنصحف « لينلا ىلع نيصج عقوم

 ناكو « نويلباب نصح وحن هجتاو « لاجرلاب

 اميظع اددع مضي ريبك ىطنزيب شيحل ازكرم

 هنأ نيبت مث « همجاهي ورمع ًأدبو « طبقلا نم

 دنجلا نم هعم نمب هيلع ءاليتسالا عيطتسي نل

 نب رمع نم ددملا بلطي ثعبف « ليلقلا

 نيند مأ ف نصحتلاب ىفتكاو « باطخلا

 .ةريسي تاكابتشا ىف نييطن زيبلا مم ماحتلالابو

 ةدش اوقل هعم نمو ارمتع نأ ودبيو
 ةفقطنملا ىف داوزألا ناف « كاذ ذا ةريبك

 هدنج نم رفثب ثعبي هدحن اذهلو « مهفكت مل

 ثيح ةيبرغلا ةفضلا ىلا لينلا ربع براوقلا ىف

 اوغلب ىتح بونجلا وحن ليلا ءاذحب اوراس

 دل منبع دع



 نم باغ نم ورمعل نكي ملو ؛ سيفئم عضوم
 .تاوقألا نم ددم ىلع لوصحلا الا كلذ ءارو

 ىمادق ضعب ىلع ةراغلا هذه رمأ طلتخا دقو

 نأ معز ىذلا « ىسويقتلا انح لثم نيخروملا
 حسدتل ةلمح تقولا كلذ ىف لسرأ ارمتع

 نأ ىلا بهذف « رلطب كلذ ىف هعباتو.« مويفلا
 وهو « نيحلا كلذف مويفلا حتف لواح ارمتع

 ىلع ىلوتسا دق نكي مل هنأل « دعبتسم لوق
 دعب مورلا ةوق ىلع ضقي ملو نويلباب نصح
 نا : ىطويسلا لوق هديؤيو هانلق ام ةقيقحلاو

 ىلا ليخلا دئارج لسرآ رصم حتف دعب ارمع
 ةنسس مويفلا تيقبو « اهلوح ىتلا ىرقلا
 قادصم ىرئسو « اهنع ائيش نوملسملا ملعي ال
 , 2 . مالكلا نم ىلي اميف كلذ

 نيند مأ ىف هناكم لظب الآ ورمع ىأرو
 نصح وحن هعم نمب مدقتف « ددملا لصب ىتح
 دق مورلا ناكو . هراصح ىف ادبو نويلباب
 اودعتساو نصحلا لوح اقدنخ اورمح
 نويلياب ىلا سقوقملا عرسأو « ايبط ادادعتسا
 اديو . ثداوحلا نم ةبرقم ىلع نوكيل

 ويام / ه ١١ ىلوألا ىدامج ىف راصحلا
 دقف ؛ اديدش ءانع نوملسملا ىقلو . م ٠

 ىرذالبلا لاق ىتح مهددع ةلق مورلا نابتسا

 ودعلا ىريل هباحصأ قرفي » ناك ارمع نا
 قدنخلا ىلا ىهتنا املف « مه امم رثكأ مهنأ
 كعم امتاو « تعتص ام انيأر دق 'نأ هودان
 لجرب اوئطخمي ملف « اذكو اذك كباحصأ نم

 هدو دج ىلع دتش ورمع ذخأو . « دحاو

 قاض ىتح « نوعيطتسي ام ىصقأ اولذبيل
 اتا > : نميلا لهأ نم لجر هيف حاصو مهعرذ
 : ورمع لاقف « ديدح وأ ةراجح نم قلخن مل

 : لجرلا درف « « بلك تنأ امناف « تكسا »

 فقوملا ورمع جلاعو . « بالكلا ريمأ تنأف »

 « لجرلا ةياجا ىلا الاب قلي ملف « هتسايكب
 هللا ىلص لوسرلا باحصأ نم ارفث ىدانو

 نيعتسيل عئاقولا هعم اودهش نيدذلا ملسو هيلع

 . نييراحملا ممه ضاهنتسا ىلع مهب

 ىلا ددملا لاسراب باطخلا نب رمع لجعو

 لازي ال ناك هنأ ودبكو « صاعلا نب ورمع

 حتافف حتفلا مامتا ىلع ورمع ةردق ىف كشي

 دقو . حتملا رمأ هتيلون ىف ماوعلا نب ريبزلا

 لاق رمع نا لاقو « ىرذالبلا ريخلا ىور

 ةبالو ىف كل له « هللا دبع ابآ اي » : ييبزلل

 نكلو « اهيف ىل ةجاح ال » : لاقف « * رصم

 ناف « انواعم نيملسمللو ادهاجم جرخأ

 « هلمعل ضرعأ مل اهحتف دق ارمثع تدجو

 ( هب تطبارف لحاوسلا ضعب ىلا تدصقو

 ىلع راسف . هعم تنك داهج ىف هتدجو ناو

 .«ع كلذ

 ىلع اليتسالاو ( نويلباب ) سمش نيع ةعقوم
 : نصحلا

 ددملا ةدع ىلع فالخ نيخرؤملا نيدو

 ناك هنأ ىلا مهضعب بهذف « رمع هلسرأ ىذلا

 . افلأ رشع انثا لب نورخآ لاقو  فالآ ةعبرأ

 ةعبرأ هيلع ايوق اددم ناك هنأ انيدل مهملاو

 نب دادقملاو ماوعلا نب ريبزلا مه ءادشأ لاجر

 متداا



 ةملسمو تماصلا نب ةدابعو « دوسألا » ورمع

 / ةرخآلا ىدامج ه١ ىف ددملا اذه لصو دقو

 تلخد ةرشابم هلوصو دعبو م 54+ اوينوي 5

 . مساحلا اهرود ىف نويلباب نصح ةكرعم

 ةكرململا هذهل دهبي نأ ورمع ىأرو

 الصف طابقألاو مورلا نيب لصفلاب ةمساحلا

 امه طابقألا ءامعز نم نيلجرب لصتاف « امات

 نيبنلا لاجر يمت ري أ طم قيلناج ميرم وبأ

 س سريقل ايداعم ناكو - ظايقألا نم

 نيب امدقم ناك هنأ ودبيو «مايرم وبأ فقسألاو

 « تاعيبلا لهأ » ىف رضح هنأل « نيدلا لاجر

 هيف ركذ اقيقر امالك امهملكو « سسقلا ىنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيصو

 : لاقو مالسالا امهيلع ضرعو ؛ طابقألاب

يلا انبجي مل نمو « انلثمف هيلا انباجأ نمف »
 ه

 ناكو . « ةعنملا هل انلذبو ةيزجلا هيلع انضرع

 ادر هيلع ادرف « امهيسسفن ىف ديعب رثأ همالكل

 . هاريشتسيل سقوقملا ىلا اداعو « اليمج

 كلذب ةيطنزيبلا ةيماحلا لاجر ملع امدنعو

 كلذ معزتو « لاتقلا ىلع اورضأو هوركفأ

 ىلصألا همسا ىطنزيب دئاق وهو « نوبطرألا

 برح ىف اكرتشم ناك هن:6م8 نويتيرأ

 ىلا هجتا مورلا مزهنا املف « ماشلا ف برعلا

 . اهنع برعلا عافد ىف كرتشاو رصم

ةلهم طبقلا ىلثمم ىطعأ دق ورمع ناكو
 

 امهرظتني وه اذاف « هيلع درسلل مايأ ةسنخ

 اديد الاتق مهلتاقف « موجهلاب مورلا هأجاف

 هنأ ورمع نيبثو . نصحلا ىلا مهدر ىتح
 نصحلا رمأ ناف راوسألا ءارو مورلا ماد ام

 مهنصح نم مهجارخا نم دبال هنأو « لوطيس

 ىلع لوعو « ءاضفلا ىف ةكرعم ىف مهتلباقمو

 نيحلا نيب جرخت مورلا ايارس تناكو . كلذ

 نيتاسبلاو عرازملا ىف لوصتو لوجتف نيحلاو

 ىبرعلا ىسيئرلا ركسعملاو نصحلا نيب ةعقاولا

 , مهنم نوجرخي نم مجاهب نأ ررقف « نيند مآ ىف

 ىلا مهنم نيرخآ رطضي ابترم اريدم اموجه
 نيتبيتك ليللا حنج تحن لسرأف . جورخلا

 وعن ةيناثلاو نيند مأ قيرط ىلا امهادحأ

 لبج ايانث نم ةينث ىف تابتخا ثيح قرشلا
 حابصلا ىف مهتداع ىلع مورلا جرخو . مطقملا

 هاجتا ىق لامسغلا وحن اومدقتو « ركابلا

 اوط_ سوت املف « ةيسابعلاب نآلا فرعي ام

 مدقت ةريدألاو نيتاسبلا نيب اوراصو قيرطلا
 « مهعم محتلاو هشيج نم ةلتكي ورمع مهيلا

 تجرخ سيطولا ىمح املف « هلاتقل اوعمجتق

 « مهترخؤؤم تمجاهو اهنمكم نم لبجلا ةبيتك
 اوعرسأو « نيشيج نيب اورصح مهنأ اوبسحف

 نيمكلا مهيلا جرخف « نيئد مأ هاجنا ىف نيبراه
 لك نم نيملسملا دنج نيب اوعقوو « ىناثلا
 « لتقلا مهيف عقوو لاتقلا رحتساو « ةيحان

 نصحلا وحن مهتيقب تعرسأو « اومزهناو

 مسساح رصنب مويلا ىهتئاو « هب مصتعتل
٠. 

 اهلك رصم ريصم هب ررقت نيملسملل .

 دقو « سمش نيع ةعقوب ةعقولا تفرعدقو

 « سيلوبويله ةعقوم مساب أطخ رلطب اهمجرت

 نو رك دج



 ةيرلملا ىف نكت. مل مسسقاولا ىف ىهو

 ةيلاحلا سيلوبويله مقوم ىف وأ ( سمش نيع) .

 ىهف « نويلباب نصح نم ةبرقم ىلع امناو

 فلتخا دقو « نويلباب ةكرعم ىمست نأب ىلوأ
 باغألا نكلو « اهخيرات ديدحت ىف نوخرؤملا

 ويلوي ١5١ / ه 19 بجر ٠١ ىف تناك اهنأ

 ى مورلا مازهنا عضوم رهتشا دقو 2 م ٠

 ىحسس دجسي ةرخأتملا ةيبرعلا تاباورأا

 ريزولا ىمورلا سناي هانب حتسفلا دجسمب
 اهيف دهشتساو © ىربكلا ةفارقلاب ىبطافلا

 ةربقس اونفد نيملسمملا نم ةئامعبرأ وحن

 فرعي عضومب ءادهشلا ةريقمب تفرع ةدحاو

 . دوعسم ريمألا طابر برق ىصحلا ىرحمب

 دسنج نم جني مل هنأ ىلا راطب بهذيو
 « ةثامثالث الا ةكرعملا اوضاخ نيذلا مورلا

 دقو . باوبألا اوقلغأو نصحلاب اوذال

 جرخف « نصحلا ىف نم ىلع رعذلا ئلوتسا
 ىلا رهنلا اوبكرو مهصتنأب نيراف مهنم ةعامج
 هنأ ىلع » : هلوقب اهيلع قلعو « سويقت ةيرق

 اهيلا عمتجا « اهب سأب ال ةئف مورلا نم تيفب
 تراصف « لاتقلا ءانثأ' ىف نصحلا ىف ناك نم

 . هنع عافدلا عيطتست ةيوق ةحلسم اعيمج مهنم
 دقق « ةمج دئاوف برعلا دافأ رصنلا نكلو

 لاتق ريغب مهدي ةضبق ىف رصم ةنيدم تحبصأ

 ىذلا شيجلا اهيمحي لبق نم تناكو ( اذك)
 ةيسصأت نوكلمي اوحبصآو 6 نصحلا "ف

 هالعأ نم نصحلا ىتيحان نو كرفلا ءىطاش

 نم دعب مهركسع اولقتو « هلفسأ نمو

 ةراضملا »9 -

 ىف هوبرضف ( نيند مأ حصألا ) سيلوبويله

 .سئانكلاو نيتاسبلا نيب هقرشو نصحلا لامش
 طاطسفلاب فرعي راص ىذلا وه ناكملا كلذو

 كلذ دعب برعلا شيج راص دقو . دعب اميق
 قمئاع هقوعب ال نويلباب راصحل ايفاك رصتلا

 شيج ىلع ىضق نأ دعب هيلع قيبضتلا نم
 تذال ىتلا لولفلا الا هنم قبت ملف ؛ مورلا

 رصم دالب ىف اههجو ىلع تماه وآ نصحلاب
 1 . 6 ىلقسلا

 دادعتسالا ىف ةرشابم كلذ دعب ورمع أدب

 ةمجاهمل بئاتك هلاجر قرفف « نصحلا ماحتقال

 هيلع بصنو « اهلك هيحاوت نم نصحلا
 عنصلا ةمكحم نكت مل اهنآ ودبي تاقينجنم
 . ناكو لاب ىذ ءىشب مقت مل اهنأل « عضولاو

 مهنم ركذ مورلا نم ةيوق ةعامج نصحلا ىف

 رودويت امه نيدئاق ىمويقتلا اسنح
 اثلاث ادئاق برعلا ركذو « سونايقدوأو

 هنوم سيو جريعألا وأ جرعألا هنومسي
 سقملق6نع < ظفلل فيرحت وهو « روقدنملا »

 شيجلا ىف ةيركسعلا بتارملا نم ةبترم ىهو
 ناو نصحلا مكاح ناك هنأ بلغيو « ىطن زيبلا

 لح ىف فورعملا هبهذم امياتم - رلطب ناك
 هب دارملا نأ ىلا بهذي - لكاستملا هذه

 انح هركذ دقو ؛« رصم ميلقا مكاح جروج

 نم ةعامج اضيأ نصحلا ىف تناكو . ىسويقتلا ٠

 « رلطب كلذ ىفت دقو « مهئاربكو طابقألا دنج

 لك ىفت ىلع صرحلا دشأ صيرح وهو
 ةيركسمعلا لامعألا ىف نيرصملل كارتشا



 « هل ىنعم ال صرح وهو « رصم حتتفي ةصاخلا

 سشيجلا نم ةريثك اقرف نأ تباثلا نم هنأ ذا

 مهنا معن . طابقألا نم تناك رصم ىف ىطن زيبلا

 اومضناو « امرفلا طوقس دعب دايحلا ىلا اولاه

 نصح طوقس دعب ةينالع نيملسملا ىلا

 مهنأ كلذ ىنعم سيل نكلو « نو يلباب
 كلذ ىف نصحلا ىف نيدوجوم اونوكي مل
 نم ةبيط ةريخذ نصحلا ف تناكو . نيحلا

 هيلا اجل دقو « عون لك نم حالسلاو دازلا

 ةقطنم لهأ نم دنجلا ريغ نم ميظع عمج

 . هراوسأب ءامتحالل ةرواجملا ةريدألاو رصم

 وهو « كاذ ذا هلخادب ناك سقوقملا نا لاقيو

 ىأ ىلعو « هديكأت وأ هيفن عيطتسن ال لوق

 نصحلل برعلا راصح دتشا امل هناذ لاوحألا

 نم ةعامجو سقوقملا ىحنت « هيف نمل مهلاتقو

 نصحلا باب نم اوهجرخو طبقلا رباكأ

 اوعطقو ةضورلا ةريزج ىلا اوربعو ىبونجلا

 لصي ال ىتح نصحلاب اهلصي ىذلا رسجلا
 رمتو جريعألا فاخ ليلق دعبو . دحأ مهيلا

 نيقحال ةضورلا ةريزج ىلا اوبرهف « هعم نمم

 . هعم نمو سقوقملاب

 ءاليتسالا حبصآو « نصحلا رمآ ناه اذهب

 ىلا لقثلا زكرم لقتتاو « تقو ةلأسم هيلع

 فرظلا نأ سقوقملا ىأرو « ةضورلا ةريزج

 ”لاسصتالا أدبق راظتنالا لوط لمتحي ال

 « ةضوافملا بلطي ورمع ىلا لسرأو « برعلاب
 نب ةدابع مهيف لاجر ةريشع هيلا لسرأف

 دقو ٠ مالكلا ىلوت ىذلا وهو « تماصلا

 ىرج ئذلا ثيدحلا ةيبرعلا تاياورلا تدروآ
 ربع .غيلب ثيدح وهو « سقوقملاو ةدابع نيب

 نسحأ نيدهاجملا برعلا حور نع ةدابع هيف

 نيملسملا كسمت وه انه انينعب ىذلاو . ريبعت

 ةيزجلا وأ مالسالا : ةفورعملا مهطورشب

 « ةيزجلا ىلا سقوقملا لام دقو . لاتقلا وأ
 مورلا نم هعم نمم ريثك لحلا اذه ضفرو

 هذه تناكو « « انيلع نوهآ لاتقلا » : اولاقو
 سطسغأ / ه ١9 نايعش رخآ' ىف ةضوافملا
 .م 2-5

 : نويلباب ةدهاعم

 نم برعلا نكمت تاضوافملا ءانثأ ىفو

 كلذ ربك ىلوت دقو. « نصحلا ىلع ءاليتسالا
 نآ ودبيو . ليوط ربخ ىف ماوعلا نب ريبزلا

 هيلا بهذت امك اماحتقا هومحتقي مل نيملسم ا

 اولزني مل هيف نيرصاصحملا نأل « تاياورلا

 ىف ةاورلا فرسأ دقو ؛ طورش ىلع الا
 اهثيدح اولعج ىتح طورشلا كلت نع ثيدحلا
 لوقعملاب ذخأن انتكلو « لايخلا ىلا برقأ

 لباسقم نصحلا اوملس مهنا لوقتو لوبقملا

 داوزألا نم ريداقمو رانئيد فلأ نيرشع

 ىلع كلذ دعب ربخلا فرخز دقو . ىسالملاو

 هللا دبع ىلا ايوسنم هوغاصف « ةاورلا ىدبأ

 ةيهقف ةغيص ىف هولعجو صاعلا ني ورمع نبا

 « سوءرلا ىلع ءىثو ضرأآلا ىلع ءىث اهيف
 داجأ « دعب اميف تدج تادايز هذه لكو

 ى اساسأ ماكحلا اهذختت ىكل ءاهقفلا اهكبس

 ةقيقحلا نم تسيلو رصم ةيابج ريدقت

 د ا د



 نصحلا برقلا ملستو . ءىش ىف ةيخيراتلا

 انصح نيحلا كلذ نم حبصأو « هيف نم جرخو
 . ايمالسا

 نصحلا طوقس ىف سقوقملا دجو دقو

 هعم نم ضحب ذخأف « هرظن ةهجو ىوقش ام

 « ةيزجلل ناعذالاو ميلستلا ةرورض ىلع

 نكي ملو . ناقيرفلا حلاصتو هبأر اولبق ىتح

 اذهلو « ىطنزيبلا روطاربمالل الثمم سقوقملا

 رمألا نأ ىلع حلصلا ةدهاعم ىف صن دقف

 نبا دروأ دقو « طابقألا وأ رصم لهأب صاخ

 هدرونسو « ةدهاعملا صن هريغو مكحلا دبع

 ميس ترف نا اسف هتييجالا قلي انيق
 عوجرلا عيطتسن ىتح « ةرقف لك عوضوم
 : ثحبلا نم ىلي اميف اهيلأ

 اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسي )-- ١

 نامألا نم رصم لهأ صاعلا نب ورمع ىطعأ ام
 مه انكو مهلاومأو مهتلمو مهسفنأ ىلع

 . مهرحبو مهربو مهيئلثصو
 كلذ نم ءىث مهيلع لسخدي ال ؟

 لصحأ ىأ ) بونلا مهنكاسي الو ب س

 . ( ةبوتلا

 ةيزجلا اوطعي نأ رصم لهأ ىلعو -
 ةدايز تهتناو حلصلا اذه ىلع اوعمتجا اذا

 ديدحت نود ) فلأ فلأ نيسسخ مهرهن

 ةشقانم درتسسو « مهرد دارملا نأ بلغألاو

 . ( كلذ

 ىأ ) مهكوئصتل ىنج ام مهيلعو س ه
 . ( مهصوصل

 ديري ) بيجي نأ مهنم دحأ ىبأ ناف - د
 ردقب مهنع ( ضفخ ىأ ) عف”د ( حلصلا ىلا
 . كلذ

 مورلا نم مهحل ص ىف لخد نمو -- 7
 . مهيلع ام هيلعو مهل ام لثم هلف بونلاو

 . انئاطلس نم جرخي وأ هنمأم غلبي ىتح نمآ وهف باهذلا راتخاو ىبأ نمو - م
 ثلث لك ىف « اثالثأ مهيلع ام مهيلع - و

 هللا دهع باتكلا اذه ىف ام ىلع ٠ . مهيلع ام ثلث ةيابج
 ريمأ ةفيلخلا ةمذو هلوسر ةمذو هتمذو
 . نينمؤملا ممذو نينمؤملا

 نأ اوياجتسا نيذلا ةبونلا ىلعو -
 اسرف اذكو اذكو اسأر اذكو اذكب اونيعي

 ةرداص ةراجت نم اوعنمي الو اوءزتْعُي الآ ىلع
 . ةدراو الو

 هانبا دمحمو هللا دبعو ريبزلا دهش ١

 . « رضحو نادرو بتكو
 جاتحت ال ةحضاو دهعلا اذه صوصنو

 ديؤت اهتاذ ىف ىهو . نايبلا نم ديزم ىلا
 ناك هنأ ولو « هينطاوم مساب ملكتي ناك هنأو « رصم طابقأ نم ناك سقوقملا نأ نم هانلق ام

 نم لبق نماالا « مورلا نم مهاوس نود رصم لهأ نع حلصلا دقع امل لقره لماع سريق
 . حلصلا كلذ ىف لوخدلا نيريخألا ءالؤه
 نم هعبت نمع حلاص هنأ ةظحالم اضيأ انمهيو
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 عضخت مل تناك ىرخأ ىحاون نأل « رصم لهأ

 « اهنع ةبيرضلا ءادأب فلكم ريغ وهف « دعب
 اهلاومأ تعطقو برعلا ىلع ةيحان تراث اذاو

 هذمه صخب ام ردقب ةبيرضلا رادقم ضفخ

 نيفلكم ريغ رصم لهأ نأل « ( 5 ةرقف ) ةيحانلا

 كلذ سكع ىلعو « برعلل مهيحاون عاضخاب
 اذهلو « مهيحاونةف نمألا نعنيلوئسم اوناك

 حضاوو . ( ه ةرقق ) مهصوصل ىنج ام مهيلعف

 لعأ نم ارفت نأ ةرشع ةيداحلا ةرقفلا نم

 مهيلع تضرفف « حلصلا اذهل اوباجتسا ةبونلا

 . ليخلاو ةيشاملا نم ةبيرض
 حلصلا اذه نأ ىلا رلطب بهذ دقو

 نكي ملو اهدحو رصم ةقطنم لهأب صاخ

 كلذ ىف دمتعاو « رصم لهأ نع اماع احلص

 تررقت ىتلا ةيزجلا ردق ةلق اهمهأ ججح ىلع

 ( رانيد نويلم ؟رو ىهو « مهرد نويلم 6 )

 ميلسق طورشو هذه حلصلا ةدهاعم نيب طلخو

 ةيزجلا غلبم نأ هنع باغو . نويلباب نصح

 « ايئدبم اريدقت ناك حلصلا ىف ررقت ىذلا
 ىلع اهلك رصم حتف مامت دعب ريدقتلا داعيسو
 . هأرئس ام

 : مويفلاو ديعصلاو ىرحبلا هجولا حتف لامكتسا

 وه رخآ لقعم كلذ دعب مورلل ىقبو

 متي ىتح اهحتف نم دبال ناكو « ةيردنكسالا

 نأ ىأر ارمتع نكلو « مورلا نم داليلا صالخ

 نم هيلا لوصولا عيطتسي ام حاتتفا لمكتسي

 ( ةيردنكسالا ىلا جرخي نأ لبق رصم ىحاون
 نيمجولا ىحاون ىلا ةعيرس ايارسب ثحبف

 .ىلا تلمح تبهذف < ىرحبلاو ىلبقلا
 ترثدنا ) ةنوتو طايمدو سينتو سمش نيع

 ىمست ةلزنملا ةريحن ةريزج اهناكمو مويلا
 ( ةلزنملا ةيرطم ىقرش « مالس نبا موك

 ةيريدم « اخلط زكرمب ةبرق ايلاح ) ةريم“دو

 ىلع طايمد ىحاوض نم ) اطشو ( ةيبرغلا

 مويلا ) اتنيو ةلهقدو ( اهنم تارتم وليك ه
 ( ةيبرغلا ةيريدم دونمس زكرم ريص وبأ انب

 « دوئمس زكرم « انب ريص وبأ مويلا ) ريصوبو
 ىلامشب ناك ميلقا ) تادورشبلاو ( ةيبرغ
 مويفلا ىلا مث ( سلربلا ةريحب لوح اتلدلا

 ديعص دالب نم اهريغو ميمخاو. نينومشألاو
 « رصم حتف صاعلا نب ورمع عمجتساف » رضم

 لوبقي امك « جارخ ضرأ اهضرأ تراصف

 نولخدي ىحاونلا هذه لهأ ناكو . ىرذالبلا

 « سقوقملا هدقع ىذلا حلصلا طورش ىلع
 ارمع لعج امم « ةيابجلا ريداقم تدازف

 متفق نس يسجل اهرتا قرشا يح
 . ةيردنكسالا

 هيأ ناك مويفلا حتف نأ ودبيو
 رمألا لوأ اوحتفي مل نيملسملا نأل « ةرماغملاب

 اهارق نم لامسشلا ىلا ةفرطتم ةيرق ىلا الا

 اهمبسا يقبو مويلا تلاز ) اسنهيلا ىمست

 «هاشملق ةيحانب سممملا وأ اسمهملا ضوح ىلع

 مويتفلا ةيحان ىلع ءاليتسالا امأ « ( مويفلا

 بهذتو « ماع وحنب كلذ دعب الأ متي ملف

 برملل الوهجم لظ اهرمأ نأ ىلا تاباورلا

 دقو « اهيلا قيرطلا ىلعو اهيلع لجر مهلد ىتتح
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 ىمويقنلا انحوي بهذو . « اسنهبلا حوتف »
 اولثق اسنهبلا اولخد امدنع برعلا نأ ىلا

 «لافطأو ةوسنو لاجر نم اهيف هودجو نم لك

 كرت يربتا سارعت ساراس كلا:
 تريلا نقف

 دالب ةيقب نود ةلماعملا هذهب نيدلبلا نيذه

 ىدحا هنوك نع انه رمألا جرخي الو # رطقلا

 بهارلا اذه اهب الم ىتلا ةريثكلا تايرفلا

 . هباتك

 . اذا ذا < نادعيتسم نيرمألا

 : ةيردنكسالا حتف

 وحن هجتا لب « اتقو ورمع عضي ملو

 طبقا ىرن ىلوألا ةرمللو . 000

 ةجيتت كلذو « ةحارص برعلا بناج ى

 نبا ل لا

 جرخو » : حلاص نب نامثع نع مكحلا دبع

 اوحلصأ دقو « طبيقلا ءاسؤر نم ةعامج هعم

 « قاوسألاو روسجلا مهل اوماقأو قيرطلا مهل
 نم اودارأ ام ىلع اناوعأ طبقلا مهل تراصو

 تدعتساف مورلا كلذب تعمسو « مورلا لاتق

 ةريبك بكارف مهيلع تمدقو ©« تسشاحتساو

 عميظع مورلا نم عمج اهيق « مورلا ضرأ نم
 ى نوملسملا قلي ملو . « حالسلاو ةدعلاب
 ايلاح ) طونرت دنع الا مورلا نم ادحأ مهقيرط

 « ( ةريحبلا ةيريدم « ةدامح موك زكرم ةنارطلا

 باهذلا ىف اهدنع لينلا ريعُي ةضرف اهب تناكو

 امهب نوملسملا ىقل دقو « ةيردنكسالا ىلا

 . مهمامأ تمزهنا ةريغص ةيمور ةيماح

 ةيماح اهب تناكو « سويقنب ورمع لزن مث

 تحت سونايتنمود ىمسم دئاق اهدوقي ةيمور
 رتلا عار املف ء لينلا قف ةريثك نقم هدب

 هدنج نم رفث عم ايراه رفو هتادعمو هنفس كرت
 ةيرس هرثأ ف ورمع لسرأف « ةيردنكسالا ىلا

 مهكردأف « ىدارملا ىمس نب كيرش اهدوقي
 (ةريحب « ةدامح موك زكرم) كيرش موك دنع

 « مهب اوطاحأق اددع نيملسملا نم رثكأ اوناكو

 « هدجنآف ءورمعب دحنتس كيرش لسرأف

 موسيلا ) سنيتطئاسس ىتح مورلا عجارتو |

 يوضح تارتماوليك ةعيس ىلع. نيطتتسا
 « مورلا مزهناو اهدنع اوقتلاف ( روهنمد

 برق ) نويركلا دنع اوفقو ىتح اورقهقتو

 ( ةريصحب راودلا رفك زكرم « زازقلا لمعم
 ناكو . ةيردنكسالا ىلا قيرطلا حاتفم تناكو

 ىلا ةبهاذلا ةعرتلا ىلامش عينم نصح اهيف

 نصحت دق رودويت دئاقلا ناكو « ةيردنكسالا

 عضاوم نم هتتآف « تادجنلا بلطي ثعبو اهب

 « ميكح مأ ةيرق نآلا اهناكم ) سنيتخلا لثم

 زكرم ) احسو ( ةريحب « تيخاربش زكرم
 لاتتلا رمتساو . بيهلبو ( خيشلا رفك

 مهبقعتو مورلا مزهنا مث « اموي رشع ةعضب
 ىذلا نوصحلا طخ اوغلي ىتح :نوملسملا

 . هدنع اوفقوف ةيردنكسالا ىمحي

 - رصق ىلا ةولح نيب ام » نوملسملا لزنو

 ءاسؤر مهعمو كلذ ءارو ام ىلا سراف

 دعتسأ دقو . ©« نيرهش اوماقأف « ةفولعلاو

 ل ميل



 « اميظع ادادغتسسا ةيردنكسالا ىف مورلا

 دعتسا هنا ليق ىتح رمألل لقره متهاو

 لاح نأ الوث هسفتب اهنع عافدلل اهيلا باهذلل

 ورمع فوقو. لاط دقو . كاذو هنود توملا

 رفاو الجر هعبطب ناكو « ةيردنكسالا مامأ

 لغشف « نوكسلا ىلا نئمطي ال طاشتنلا

 نم حاون ضعب تعضخأ ايارس ىف هدنج ضعب
 داع مث « ةريحبلا ميلقاو اتلدلا برغ لامش

 بلط ىتح ةيردنكسالا ىلع موجهلا ددشف

 درو ةيزجلا لياقم ميلستلا اهنع نوعفادملا

 نم مهوبس دق برعلا نوكي نأ ىسع نم
 ىلا مهتباجا ورسمع عطتس ملو . اهلهأ

 مكح نأل « رمع ةفيلخلا نم نذاب الا هوبلط ام

 لاتقلا اذه دعب هيلع ”ئىلوتسم ىذلا دلبلا

 نيعفادملا نأ نيح ىف « ةونعلا مكح وه فينعلا

 بتكقف « حلصلا ةلماعم اوبلط ةيردنكسالا نع

 ةباجا ىلع قفاوق 4 رمألاب رمع ىلا ورمع
 دعب ةيردنكسالا برعلا لخدو ؛ بلطملا

 . راصحلاو لاتقلا نم رهشأ ةثالث وحن

 نع حتفلا ربخ مكحلا دبع نبا ىور دقو

 و'ازتج نب دايز وه هورضح نمم لجر

 ةنيدم نأ روصتن دحأ نكي ملو . ىديبزلا
 تقولا اذه دعب طقست ةيردنكسالاك

 مورلا فعض غلب اذكه نكلو ؛ ريصقلا
 برعلا ةوق تغلب اذكهو « وهرمأ بارطضاو

 لوخد دعب ورمع عرسأ دقو . مهمجن ولعو

 هشيج نم اريبك اءزج لسرأف ةيردنكسالا

 سحأو « مورلا نم اهنم بره نم لولف عبتتتيل

 ىلا اوداعف « كلذب رحبلا اويكر نيذلا

 مهلتاقف ؛ دهعلل نيضقان اهولخدو ةيردنكسالا

 دلبلا ىلع اولوتسا ىتح افينع الاتق نوملسملا

 :رابتعا هل حيبي كلذ نأ ورمع ىأرو . ةيناث ةرم
 « « دهع الو دقع ريغب » ةونع حتف دق دلبلا

 اهلهأو اهلعجي نأ ىف هنذأتسي رمع ىلا ثعبف
 ىرجي ذأب هرمأو رمع ىبأف « نيملسملل ةمينغ
 ىلا سريق عرسأو . لوألا طرشلا اهيلع

 لوبقب ضيوفت ىلع لصحيل ةينيطنطسقلا
 ىلع ةظفاحملا طرتشاو ةقفاوملاب داعو « حلصلا

 ةينيدلا نوؤشلا ىف لخدتلا مدعو سئانكلا

 ى ةماقالاب دوهيلل حامسسلاو ىلاهألل

 رثع دحأ برعلا ىقبي نأو ؛ ةيردنكسالا

 . اهنع مورلا ءالج متي ىتح ةنيدملا جراخ ارهش

 لماوأ حلصلا متو هلك كلذ ورمع لبق دقو

 «© م 54١ ربمفون لئاوأ / ه ؟٠ ةدعق ىذ

 لاوش ١١ ىف ةيردنكسالا نم مورلا رحبأو

 دق سريق ناكو . 549 ربمتيس 1١ / اه ١

 ؟١ .ىف « ارهش رشع دحألا ةلهم لالخ تام

 ,.. 545 سرام

 نيتتس وحن ىف اهلك رصم حتف مت كلذب
 صاعلا نب ورمع لصو دقف « رهشأ ةعبرأو
 ربمسد 1١ / ه 18 ةحح ىذ ١٠١ ىف شيرعلا

 ىطئزيب ىدنج رخآ ةيردنكسالا حرابو "مو
 . 548 ريمتبس ١0 / ه١ لاوش ١١ ىف

 اذه ةئشانلا مهتيروطا ربما ىلا برعلا مضو

 هتكلم ام نمثأو ىنغأ ناك ىذلا ىرصملا رطقلا

 ى ةتباث امدق برعلا عضوو ؛ نييطن زيبلا ةلود

 ل سوا ل



 ىلع ةرطيسلا نم دعب اميف مهل تنكم ةيقيرفا
 « طسوتملا ضيبألا رحبلل ىقرشلا ضوحلا

 ىلع اولوتسا ىتح حتتفلا عم لاسرتسالا نمو
 ىلع كلذب اورطيسو ؛ سلدنألاو هلك برغملا

 ليبسلا دهمتو رحبلا كلذل ىبرغلا ضوحلا
 دودح تدتماو . ةيسرغ ةريحب ىلا هليوحتل

 لب ىسلطألا طيحملا ىلا تلصو ىتح قرشملا
 .تحتفناو « سناربلاب ةفورعملا تربلا لابج ىلا

 ةراقلا بلق ىلا قرطلا نيملسملا هامأ

 محتتف نم هخيرات ىف ارثأ دعبأ الو ةيمهأ مظعأ

 جئاتنلا ضرعل انه لاجملا عستي الو . رصم
 نأ نم رهظأ ىهف « حتفلا اذهل ىدملا ةديعبلا
 ىلي اميف جئاتنلا ضعب ىرنسو « حضوتو نيبت
 . انتسارد نم

 (١1)ةيمالسالا ةلودلا نم ءزج رصم

 رصم نا اولوقي نأ نو خرؤملا دوعت
 تابالو. نم ةبالو حنفلا مامن دعب تحبصأ

 برغملاو رصم حوتف هبناج ىلا : لوصأ )١(
 ةالولا باتك » و , مكحلا دبع نبال « سلدنالاو
 , ىزيرقملا « ططخ »و ء ىدنكلل « ةاضقلاو
 نباو ىربطلاو , 5 و ١ ج ١555 ةرهاقلا ةعبط

 ةرقفلا ىف اهانركذ ىتلا مجارملا ةيقبو ريثألا
 : رظنا « ةقباسلا

 روتكدلا ةعيط «2 افنحلا ظاعتا : ىزيرقملا
 ٠ 995/2 ةرهاقلا , لايشلا نيدلا لامج

 ةعبط « كولملا لود ةفرعمل كولسلا :

 < لوألا ءزجلا « ةدايز ىفطصم دمحم روتكدلا

 .ا_”و 5و ١ ماسقأ

 اصهرشن ةعطق « اطبقلا خيرات ب

 ٠ 14859 ةنس نحجنتوج ىف دلفنتسُف

2. . . ٠ . .٠. 0 . 

 موسجنتلا : ىدرب ىرغت نب نساحملا وبأ
 2, ؟و ١ ج « ةرهاقلاو رصم كولم ىف ةرعازلا
 ٠ 19956 1959-04 ةرهاقلا

 زييمت ىف ةباصالا : ىنالقسعلا رجح نبا

 اه 2 ١99 ةرهاقلا « ءازجأ 8 « ةباحصلا

 حرس ىبأ نب هللا دبعو صاعلا نب ورمع داوم)
 ٠ ( جيدح نب ةيواعمو نايفس ىبأ نب ةيواعمو

 دقع ةطساول راصتنالا باتك : قامقد نبأ
 + 05*1١ قالوب ء 5و ١ جب ., , راصمألا

 جارخلا باتك نم ذبن : رفعج نب ةمادق

 « ةيفارغجلا ةبتكملا نم 5 ج « ةباتكلا ةعنصو
 + 18486 نديل

 ةعانسص ىف ىشعألا حبص : ىدنشقلقلا

 اءزج ١5 ىف 1١919 191 ةرهاقلا ء اشنالا

 نديل + جارخلا باتك :ىشرقلا مدآ نب ىيحي
 1851-86 ٠

 قالوب « جارخلا باتك : ىضاقلا فسوب وبأ

. 

 ةعبط « خيراتلا باتك : ىكاطنألا ىيحي

 + 1505 تورو + و خيش سيول
 نديل , قشمد خيرات ليذ : ىسنالقلا نبا

 54 .٠

 ءرصمب صاخلا ءزجلا ٠ برغملا : ديعس نبا
 فيسض ىقوشو نسح ىكز ةرتاكدلا ةعبط
 ١981 ٠ ةرهاقلا « فشاكلا ليعامسا ةديسو

 راصبإألا كلاسم : ىرمعلا هللا لضق نبا

 رأآد ىف رشن دحاو ءزج 2 راصمألا كلامم ىف

 ٠+ 91١؟5 ةنس بتكلا

 ءامسأ ىف ةينسلا ةفحتلا : ناعيجلا نبا
 ٠ 14548 ةرهاقلا + ةيرصملا دالبلا

 نميف لوآلا راسبخأ فياطل : ىقاحسالا

 ةرهاقلا « لودلا بابرأ نم رصم ىف فرصت
 - فتيل

 ةرهاقلا « ةرضاحملا نسح : ىطويسلا
 ءالكأكا

 -_- نيذزإ م
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 عقاولا فلاخي لوقلا اذهو . ةيمالسالا ةلودلا “
 تناك هنأ هنم مهن ام لقأو « ءىثلا ضب

 ةينامورلا ةلودلاك ةيزكرم ةيسيئر ةلود كاته

 بعشلاك مكاح زاتمم بعش ىلع دمتعت « الثم

 ةلودب لصتت اميف ةقيقحلاو . ىنامورلا
 نم « كانه نكت ملف « كلذ فلاخت مالسالا

 ةيسيئر ةلود « ةيمالسالا ةيرظنلا ةهجلا
 هل عضخت « مكاح زاتمم بعش ىلع موقت

 ىلع ةبولغم ةروهقم بوعش اهيف شيعت تايالو
 ةلودلاب لصتت اميف ةقيقحلا امناو <« اهرمأ

 اهتوئشب موقي ةماع ةلود تناك اهنآ ةيمالسالا

 قوقحلا ىف مهني قرفي ال ةماع نوملسملا
 طاع نيكو ناكترلا سنع تانعاولاو

 هلو اهباحصأ نم دعي ةلودلا هذه ىف ملسم
 اهشويج ةدابقو ةماعلا اهفئاظو ةءالو ىف قحلا

 . اهب صاخلا عيرشتلا عضو ىف كارتشالاو

 ىلوت ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع نمو

 « ةماع فئاظو برعلا ريغ نم .ثوملسملا

 ىف اوكرتشا نيدشارلا رصع نم ءادتناو

 ىومألا رصعلا لالخ و « نينقتلاو عيرشتلا

 لالخو « تايالولا اولوتو شويحلا اوداق

 ايشالث لوصألا ةلأسم تالت ىسابعلا رصعلا

 ةماع ةلود لمفلاب ةلودلا تحبصأو « امات

 ةلودلا زكرم لقتا كلذك . ةماع نيدلسملل
 « قارعلا ىلا مث ماشلا ىلا برعلا ةريزج نم

 ركني مل كلذ عمو « ناتيالو امهنأ ضورفم او

 مهترظن سانلا هيلا رظنو « لاقتتالا كلذ دحأ

 ةلود ةعيبط عم ضراعتي ال ىداع ءىش ىلا

 ةلود تسيل مالسالا ةلود نأ ىأ . مالسالا

 رصم لوخدف « امهنيعب رطق الو سنج
 مالسسالا ةعاط ىف ىحاونلا نم اهريغ وأ

 ةعضاخ ةيالو تحبصأ اهنأ هانعم نكي مل

 امك ةدايسلا هل دلب وأ بلاغ سنج اهمكحي

 ىف ةفورعملا تايروطاربمالا عم لاحلا ناك

 اءزج تحبصأ اهنآ دانعم ناك امئاو « خيراتلا

 ةدعاق تحبصأ لب « ةماعلا ةلودلا هذه نم

 . مالسالا ةلودل ةديدج تادادتمال

 حبصأو « هلك برغملا حتتف رصم نمو
 ماقو « ةماعلا ةلودلا نم اءزج هرودب برغملا

 ىتلا ةماعلا ةلودلا ىلا ديدج رطق مضب هلهأ

 + اهاحما ةلئجت قون اهف يطازوم ا وخسا
 نم بناج مظعأب اوماق وأ « سلدنألا اوحتفف

 : قرشملا ف ثدح اذه لثمو . حشا اذه

 قارعلا لهأ كرتشا مث ؛ قارعلا برعلا حتف

 « مالسالا ةلود ىف ناريا لاخدا ىف برعلا عم

 نويتاريالاو نويقارعلاو برعلا كرتشا مث
 كارتألا نولخدي اوذخأو رهنلا ءارو ام حتف ىف

 كارتألا ماق مث « مالسالا ةلود ىف مهدالبو

 ىتح اقرش مهيلي اميق ةلودلا قاطن عيسوتب

 سانجألا هذه تلاوتو . دنهلا ىلا اهب اولصو

 . ةماعلا ةيمالسالا ةلودلا رومأ ةدايق ىلع اهلك

 نم رمألاب ضهن اهسانجأ نم سنج نهؤ املك
 ةماعلا اهرومأ تراص ىتح « رخآ سنج هدعب

 هذه ىلاو . نيننامثعلا كارتألا ىلا رمألا رخآ

 ةيويحلا مجرت مالسالا ةلودب ةصاخلا ةعيبطلا

 نيملاعلا لود نم اهريغ ىلع اهتزيم ىتلا ةلصتملا

 ل ميم --



 ضعب نم اهتهباش اميرو . طيسولاو ميدقلا
 لوط عجري ىتلا « ةيطنزييلا ةلودلا هوجولا

 ةماع ةلود عقاولا ق تناك اهنأ ىلا اهرمع

 + اهلها نم رممكلا نا ايكفلا اهروتا نارك
 ةيسآ لهأو نييزاقوقلا نم اهشويج فلأتتو

 كارتألا لب ناقلبلا لهأو نمرألاو ىرغصلا
 . ءاوسلا ىلع

 امئاد ةعسوتم ةيمارتم ةلود ىف هنأ ريغ

 بوعش اهيضارأ نطوتست ةيمالسالا ةلودلاك

 بعشو ىوق بعش نم رمألا لخي مل ىتش

 افيعض انيح ايوق نوكي بعش وأ « فيعض

 بوعش اهلخاد ىف تبلغ دقف مث نمو « انيح
 نأ نود « دالبل دالب تعضخو بوعش ىلع

 حبصأ بلاغلا بعشلا نأ كلذ ىنعم نوكي

 دق يوتا تسقلا نار ةلؤذلا تفحم
 ضان ناك اك لكك ةموكتنن ةيغر ريض
 ضورفملا نم ناك دقف « الثم نامورلا عم رصم

 ةيالو اهنأ ررقملاو

 ناك اذان نة عسقلان اباوزا ةفلا

 ضعب ىف مهرمآ ىلع اويلغ دق الثم نويرصملا
 مهدالب تربتعاو ىمالسالا خيراتلا روصع

 مهنأ كلذ ىنعمف « اهريفل ةعضاخ ةيالو
 امدنعو « مهقوقح ىلع ةظفاحملا اوعيطتسي مل
 مهريغ اوبلغ كلذ دعب مهرمأ ىوقتسا
 . مهريغ مهيلا اومض لب مهدالبب اولقتساو
 ديس لظب نأ ضورفملا ناك ىذلا زاجحلاو
 ةسايرلا ىف اظح اهدالب لقأ ناك ةلودلا

 . هضرعو مالسالا خيرات لوط ىلع ةدايقلاو

 طع زانتع ها لع 3ع

 ةيمالسالا ةلودلا هذه ى رمألا لخب مل كلذك

 داسف وأ ملظ وأ ةرادا ءوس نم ةعساولا

 ىلا والا ىلا لآ امون ةنابم
 كلذ درمو « لودلا نم ةلود اهنم ولخت ال

 ددعت ىلاو هتاذ ىف مكحلا ةيوعص ىلا امئاد

 داجيا نع ماكحلا زجع ىلاو اهرسعو لكاشملا

 ةلودب هل ةقالع ال رمأ كلذو «ةحلاصلا لولحلا

 ةيناسنا ةلكسشم وه لي « اهتاذ ىف مالسالا

 امك مالسالا بوعش ضعب اهنم ىساق ةدلاخ

 . اهريغ اهنم ىساق

 ىف رظنلا لبق اهنم دبال ةمدقم هذه

 ىهمف « مالسالا ةلود اهلوخد دعب رصم نوؤش
 لب « ةيمالسا ةيالو وأ ةيبرع ةيالو حبصت' مل

 ىلعو اهيلع ىرجب مالسالا ةلود نم !ءزج
 ريبكلا ىمالسالا نطولا ىلع ىرجي ام اهلهأ
 برعلا دالب نا لوقت نأ ىفكيو « اعيمج هلهأو

 « اهلك ةلودلا هيلا بسنت ىذلا سنجلا مهو

 ءازجأ نم اهريغ وأ رصم نم الاح ؟وسأ تناك

 ىومألا رصعلا لالخ ةيمالسالا ةلودلا

 ايولغم ابعش ناك اهبعش نأل ال « هالت امو
 زاجحلا ميلقا ةعيبط نأل لب « افعضتسم وأ
 عارصلا ةمحز ىف دومصلا ىلع هلهأ دعاست مل
 لوط ىلع طق هرايت ًأدهي مل ىذلا ليوطلا

 دعب رصم بعش رعشي ملو . مالسالا خيرات
 « روهقم بعش هنآب مالسالا ةلود ىف هلوخد

 نم بولغم فقوم برعلا نم هفقوم نكي ملو

 نيذلا نييبروألا نم رمن لوقي امك بلاغ
 نوتساج لوقت الثم ) ةيمالسالا رصمل اوخرأ

 تعول د
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 نأ انعطتسا ايلم رمألا ىلا ائرظن اذا اننا لب

 برعلا بئاج ىلا مهفقومي -- اوناك مهنا لوقت

 ةرابع كانهو. « نيبلاغلا ةلمج ىف -- حتقلا ءانثأ

 هنا » : اهيف لوقي ىروسلا ليئاخيمل ةروهشم

 ةوسق نم انصلخت اننأ ريسيلا بسكلاب سيل
 ةيساقلا مهتيبصعو مهطخسو مهرشو نامورلا

 ؛ 6« ةحار ىف كلذب انسفنأ اندجوو « انيلع

 اوبلغ دق هموق ْنأ رعشي لجر مالك اذه سيلو

 . مهرمأ ىلع

 نويرصملا حبصأ لاوحألا ىأ ىلع

 متع اسس يل نمو موس ىلبمأ :نيداؤيح
 ىرجي « ريبكلا ىمالسالا نطولا لهأ نم اءزج

 هماكحأ نم مهريغ ىلع ىرجب ام مهيلع
 مهتايح تيخرف « هب لاوحألا بلقتو هفورظو
 فصنلاو باطخلا نب رمع ةفالخ ةيقب اونأمطاو

 مهنأش « نافع نب نامثع ةفالخ نم لوألا
 املف . مالسالا ةلود لهأ ةيق نأش كلذ ىف

 كرتشا نتفلا تكرحتو نامثع ةمزأ تبشن

 « فورعم رودب اوماقو اهيف رصم لمهأ

 « ةيواعمو ىلع نيب عازنلا ىف اضيأ اوكراشو

 نييومألا نيب عازنلا ىف نأش مهل ناكو

 عارصلاب رصم مسا ثرئقا لب ؛ نييريبزلاو
 نأ ىأ « نييسابعلاو نيبومألا نيب ىئئاهنلا

 نم اءزج ربتعي ةرتفلا هذه لالخ رصم خيرات

 رسب هناف اذهلو . اهلك مالسالا ةلود خيرات

 ىلا حتفلا نم القتسم اخيرات اهل بتكت نأ
 . لقألا ىلع ةيومألا ةلودلا ةباهن

 دعبآ هل ناك ارمآ انه ظحالن نأ انمهيو
 ىف رصم هب تماق ىذلا رودلا ديدحت ىف رثألا

 هالت امو انه هنع ثدحنت ىذلا رصعلا خيرات

 ىنغ دلي اهتعيبطب رصم نأ وهو « روصع نم
 نأو « ضرألا وه تباث دروم ىلع هانغ موقي

 هيضرأ .لالغتساب ريبخ بوعد بعش اهبعش

 ىلا وهو « ىرخألا ريخلا دراوم نم اهيف امو
 ةايحلا ىلا ليمي ملاسم عونق كلذ بناج

 هرومأ بعشلا اذه مظن دقو . ةبتارلا ةرقتسملا
 مث نمو « ميدقلا نمزلا ذنم تباث وحن ىلع

 لكاشم ىطسولا روصعلا ىف كانه نكت ملف
 دالبلا اهل ضرعتت ىتلاك ةئراط وأ ةيصعتسم

 دمتعب ىتلا وأ « ةرعولا ةيلبحلا ةعيبطلا تاذ

 تاراجت ىلع وأ مظننم ريغ رطم ىلع اهلهأ

 نم كلذىلا امو « رحبلاو ربلا ىف ةيداغ ةحمار

 ةيعيبطلا فورظلاب طبترملا شاملا هوجو
 نم رصم هيلا جاتحت ام لكو . ةماعلا وأ

 نأ وع ةلفادلا اهوؤنأ ةنانسدق اهيكاح

 دالبلا عوبر ىف نمألا رقي نأ ىلع ارداق نوكي
 « اهلاومأ نم ىبحي اميفو هماكحأ ىف الداع

 رصعلا ىف مكحلا نع نوربعي سانلا ناك اذهلو“

 نمألا طبض ىأ « طبرلاو طبضلاب ) ىكرتلا
 رومألا نم كلذ ادع ام امأ . لاومألا طبرو

 ناكس نورتش نمف قفارملا دهعتو ميظنتلاك

 رم ىلع اهنوبتري فيك اوملعت « مهسفتأ رصم
 لالخ رصم هل تضرعت ام لكو . روصعلا

 زجع هببس ناك بعاتملاو تامزألا نم اهخيرات

 نوؤش ىف مهلخدت وأ عهعشج وأ ماكحلا

 . ادسفم الخدت سانلا

 سس سال



 اوعضي نأ برعلا نم رصم بلطنت مل اذهل
 عاظنلا ةياعرب ءافتكالا لب « اديدج اماظن. اهل

 نويطنزيبلا وأ نامورلا نكي ملو . ىديلقتلا
 مهنأل « رصم مكح ىف اوحلفأ دق مهدعب نم

 بلاظملاب اهولقثآو لالفلل ؟دروم اهوريتعا

 ىلا اوفاضأ مث « لاملا عمجب نيفلكملا نيفظوملاو

 ىالت دقو . ةديقعلا نوؤش ىف لخدتلا كلذ
 ىلع اوررقف « رمألا لوأ نم هلك كلذ برعلا

 ةيابحلا نم انيعم اردق اهلهأ عم قافتالاب دالبلا
 دع ظسأ ا ىلإ ىرادألا :زاهجلا اهرضعشاو

 « مهدئاقع ىف ارارحأ سانلا اوكرتو « نكمم

 ءاسخرلا دوسي نأ ىعيبطلا نم ناكف

 . رارقتسالاو

 : ةيسابعلاو ةيومألا ناترتفلا

 لاوحأل انتسارد دنع قرفت نأ ىئبنيو
 ةلود مايق ىلا ىبرعلا حتتفلا ذنم - رصم

 نيب - مكه / ؟ه:4 ماع نولوط نب دمحأ

 افالتخا ىرخألا نع امهادحا فلتخت نيترتف

 نم دتمت ىلوألا : هاجتالاو حورلا ىف انيب

 لاوش نم ) ىومألا رصعلا ةياهن ىلا حتفلا

 ه 1+ لوألا عيبر ىلا 557 ربمتبس / ه١
 رصعلا ءدب نم ةيناثلاو ء( سطسغأ 1

 نولوط نب دمحأ دادبتسا ىلا ىسابعلا

 ةنس نم ةريخألا روهشلا ىف رصم نوؤشب

 ةروصب ربثعت ىلوألا ةرتفلاف . مده/5هو

 اهيف لوطت « ءاخرو ماظنو رارقتسا ةرتف ةماع

 مهنواعي نم ىلعو مهيلع بلغيو لامعلا ددم
 وكشي الو « تمسلا نسحو ةردقلاو لدعلا

 بئارض لقت نم ةماع ةفصب نويرصملا
 ةلقلق ةرتف ةيناثلا ةرتفلاو . ماكح تاءاسم وأ

 ماكحلا دم اهيف رصقت ةيرادا ىضوفو ةيسايس
 رثا ىف ادحاو دالبلا ىلع اهيف نوبقاعتنو

 لامعلا رايك نم نوريثكلا دقفيو « دحاو

 تايابجلا غلابم ولعتو « سانلا ةقثو ةبيهلا

 مهتاروث رثكتو ماظلا نويرصملا وعشيو
 اذصهو . داسفلل اهلك دالبلا رومأ ضرعتتو

 روطتلل ىدص وه امئا نيترتفلا نيب فالتخالا
 لالخ اهلك ةيمالسالا ةلودلا لمش ىذلا ماعلا

 . نيرصعلا نيذه

 زاممجلا رصتقا : ىلوألا ةرتفلاب ادبنو
 لاو ىلع رصمل برعلا هآشنأ ىذلا ىرادالا

 ى لخديو ةفيلخلل الثممو اماع امكاح ربتعي
 وهف . ةيئدبم ةروصب ءىث لك هصاصتخا
 دئاقلاو ةالصلا ريمأو ىلعألا -ئرادالا مك احلا

 ىلا امو لاملا نوؤش نع لوئسملاو ىركسعلا
 ةلودلا هتربتعا دقق « ءاضقلا الا كلذ

 ردقلا ةعيفر ةفيظو رمألا لوأ نم ةيمالسالا .
 اهبحاسص ناطاس نوكي نأ اهحالص ىضتقي

 . ةرشابم ةلودلل ىلعألا سيئرلا نم ادمتسم

 ريمألا وأ لماعلا اضيأ ىمسي ىلاولا ناكو

 هيمستو ©« دنجلا ريمأ وأ ةالصلا ريمأ وأ

 . سولوبميس ةيينانويلا ةيدربلا قئاثولا
 تاصاصتخا ضعبل ةفيلخلا درفب دقو

 ادع سمي انينستاع [تلطوح ىلازلا
 ةتيحانلا ىف ةصاخ ةروصب اذه رهظيو



 مايقلل نونيعي ءافلخلا ناك ام اريثكف « ةيلام
 ىمس ةرشابم مهمامأ الوئسم اصاخ الماع اهب

 . جارخلا لماع

 نم بناج مهأ لاملا نوؤش تناك الو

 ىقلي ناك فرصتلا كلذ ناف ىلاولا لامعأ

 نب ورمع كرت لب ؛ ةالولا نم ةديدش ةضراعم
 ررق امدنع "هوو ماع رصم ةيالو صاعلا

 جارخلا ىلع دعس نب هللا دبع ىلوي نأ نامثع

 هوخأ اكش ةيواعم ةفالخ قو « هبناج ىلا

 ةيلوت نم رصم لماع نايفس ىبأ نب ةبتع
 مضف « هبناج ىلا جارخلا ىلع الماع نادرو

 اذه ىف قح ىلع ةالولا ناكو . جارخلا هيلا

 ةيالولا بصع ناك جارخلا نأل « ضارتعالا

 عاطتسا رداق لجر هالوت اذاو « رمألا عقاو ىف

 ىلو امانع ثدح امك «ىلاولا لمخت نأ

 باحبحلا نب هللا ”ديبثع كلملا دبع نب ”ماشه

 ىتح لامعلاب دبتسا دقف « جارخلا ىلع الماع

 ىلع ةليوطلا هتيالو لالخ مهنم ةسمخ لزع

 ( 74/11١ - يس/١٠1ه ) رصم جارخ

 جارخلا دارفا نع ءافلخلا علقي ملف كلذ عمو

 ةعبس ةيمأ ىنب ءافلخ ماقأ ىتح صاخ لاوب

 ماسه ىلو امدنعو . ةفلتخم تارئف ىف مهنم

 مل ةعاقر نب ديلولا رصم ىلع كلملا دبع نبا

 لفاع نم صلختلا ىف اعسو ديلولا رخدي
 نم نكمتو « باحبحلا نب هللا ديبع جارخلا
 « رصم جارخ نع هداعبا ةرورضب ةفيلخلا عانقا

 . برغملا ىلع هليعتساف

 تناكف « دينجلا رْيمأ وه لماعلا ناكو

 رحبلاو ربلا نم دالبلا نيمأتو شويجلا ةدايق
 نأ ررقت نأ ىغبنيو ؛ هتاصاصتخا معا نب

 اوناك ىومألا رصعلا ةياهن ىتح رصم لامع

 دعب اميف ىرئسو « ةرهم اداوق ةلمجلا ىلع
 برحلاو دنجلا نوؤشب مهمامتها رادقم

 . كلذ ىف مهقيفوتو

 لخاد نمألا نع الوئسم لماعلا ناكو
 نم ىلاولا نيعب نأب ةداعلا ترجو « دالبلا

 بحاص ىمس نمألا نع الوئسم افظوم هلبق
 باغ اذا هنع ايمئان بلاغلا ىف نوكي « ةطرشلا

 قو « ىرادالا ملسلا ىف ةيمهألا ىف هل ايلاتو

 ىلاولا فلخي ةطرشلا بحاص ناك ةريثك نايحأ

 . هلمع نع ىحنت وأ تام وأ لزع اذا هيصنم ىف

 . هلبق نم ةطرشلل ابحاص ةفيلخلا ماقأ امبرو
 ةرادالا فئاظو نم ةماع ةفصب ةطرشلا ةفيظوو

 اميفو . الصفم اًئيِش اهرومأ نع فرعن ال ىتلا

 « ةطرشلا نع ةريثك تاراشا انيدل رضمب لصتي

 « اهتاصاصتخا اهنم جتنتسن نآ عيطتسنو

 هيلا دتمي ناك ىذلا ىدملا فرعن ال انئكلو

 رصم دالب لمشي ناك له : اهبحاص ناطلس
 مهضعب بهذ دقو . طقف طاطسفلا وأ اهلك

 ناك هنأو « هلك رطقلا لمشي ناك هنأ ىلا

 انتكلو « ىحاونلا ىف نولثمم ةطرشلا بحاصل

 انيدل ام لكو « كلذ ديوي ام انيديأ نيب دجن ال
 وأ قوف ةطرش ىمسي ام ىلا تاراسشا
 ةطرشلا وأ لفسأ ةطرشو ايلعلا ةطرشلا

 تمسق ثايرادا نامسق انه دارملاو ؛ ىلفسلا

 . طاطسفلا امهيلا

 تاهوواح



 ىلع قبطني ال كلذ ناف لاح ىأ ىلعو
 نم اهريغ ةطرش ىلع لب « طقف رصم ةطرش

 ةطرشلا تناك قارملا ىهف « مالسالا دالب

 ةصاخ ةطرش كانه تناك اميرو ءدادغبب ةصاخ

 ىو . ةرصبلا ىلاول ةعبات اهتكلو « ةرصبلاب

 ىلفس ةطرشو ايلع ةطرش كانه تناك ةبطرق

 ىف تاطرش كانه تناكو « ةنيدملاب نيتصاخ

 ىأ . ىلاولل ةعبات تناك اهتكلو « ندملا رابك

 اماظن ناك ىمالسالا ملاعلا ف ةطرشلا ماظن نأ

 ايرادا ازاهج نكي ملو ؛ مصاوعلاب اصاخ

 اندنع ماعلا نمألاو سيلوبلا زاهج لثم امخض

 هذه ىف ىتح - نكي مل وه لب « مويلا
 ناك لب « رمألا لوأ نم نمأ ماظن -- دودحلا

 نم ةزاتمم ةقرف ىلع ىلوألا روصعلا ىف قلطي

 مث « ىلاولا وأ ةفيلخلا ةسارحب موقت دنجلا

 « ةمصاعلا ىف نمألا ىلا اهححاص ناطلس دتما

 2( 5ع ىنيتاللا نع برعم اهظفلو

 لامع نأش نم ناكف روكلا ىف نمألا امأ

 . روكلا

 تآشن دقو ؛« ديربلا نع لاقي كلذكو

 ىلع نافيس ىبأ نب ةيواعم مايأ نم هتفيظو
 « ىحاوتلا رابخأ فرعيل هآشنأ دقو ؛ بلغألا .

 نيب تابناكملا ريسيت هتمهم اماظن ناك هنأ ىأ

 قرطلا هتاودأ مهأآو ؛ ىحاونلاو ةلودلا نكرم

 . اهلمحت ىتلا ليخلاو دريلا اهيف ريسن ىتلا

 ف ديربلا بحاص نأ ىلع لدي ام انيدل سيلو
 ةيدوملا قرطلا ديبعت ىلع موقي ناك الثم رضم
 متهي ىذلا ناك امنا . دادغب وأ قشمد ىلا

 نب كلملا دبع رمأ دقف « هسفت ةفيلخلا كلذب

 ديهمت ىأ -- لايمألا ةمئصب الثم ناورم
 اهب لحتل لحارملا ىلع لزنلا ةماقاو - قرطلا

 ليخب لادبتسالل وأ ةحارال ديربلا ليخ
 افظوم ناك ديربلا بحاص نكلو . ىرخأ
 تابتاكملا لاصياب الكم ناك هنأل ء ايسيئر

 . تايالولا مصاوع ىلا ةفالخلا زكرم نم

 ظفتحا ىتلا ةيسيئرلا فئاظولا ىه هذه

 ةبقب امأ « رمألا لوأ مهسفنأل برعلا اهب

 لفمأل تكرت دقف ىلخادلا ميظنتلا نوؤش

 ىلا ةماع ةفصب رصم تمسق دقو ..دالبلا

 « ضرألا لفسأو ديعصلا : نيريبك نيمسق

 . فو « ىرحبلا هجولاو ىلبقلا هجولا نالباقيو

 امهنم لك ىلع ىلوي ريمألا ناك ةليلق تالاح

 ناك هنأ نظلا ىلع بلغيو . هل اعيات الماع

 نم لجر نيمسقلا نم لك نوؤش ىلوتي

 ل ةيلام نوؤش اهمظعمو -- دالبلا لهأ
 ىلا ىطنزيملا دهعلا ىف ةمسقم دالبلا تناكو

 « ميسقتلا اذهب برعلا ظفتحاف تايكرجاب

 برعم وهو ةروك ظفن ةيكرجابلا ىلع اوقلطأو

 . ىنانويلا نم

 مجعم ) ةمدقتم قف توقاب دهتجا دقو

 هنكلو « ةروكلا ىنعم ديدحت ىف « نادلبلا

 لداعي ال وهف ؛ ناي ىلا ةجاح ىف لاز ال

 امبر لب ؛ ىلاحلا انميسقت ىف « ةيريدملا »
 الك عبتن امو « زكارملا » لباقت ةروكلا تناك

 نا لوقي الثم قامقد نبا ناق « مامز نم اهنم

 القن ىزيرقملا لاقو « نينامث تناك رصم روك

 - ةرغنلاب يمص



 املق ؟8 تناك ديعصلا روك نا ىعاضقلا نع

 روكو « 5". وأ ؟6 الا ركذي مل اهيصحبي بهذ

 عومجملاو « سم وأ مس وأ ٠5 ضرألا لفسأ

 نأ انيدل مهملاو . ١ ىلا لصي ال لاح ىأ ىلع

 همكحب ايلام ايرادا امسق تناك ةروكلا

 . رصم لهأ نم « ةروك بحاص »

 بهذ ىرق ىلا ةمسقم روكلا تناكو

 نورخآ لاقو « 5٠٠٠ اهددع نأ ىلا مهضعب

 اقيقد امان ءاصحا اهاصحأ ةعافر نب ديلولا نا

 رغصأ ىف صحب ملف » « ةيرق ١١ر٠٠ تغلبف

 لاجرلا نم ةمجمج ةيامسمخ نم لأ اهنم ةيرق

 ةلمج نوكي « ةيزجلا مهيلع ضرفت نيذلا
 اهلك هذهو . ©« لجر فلآ فال[ ةسمخ كلذ

 « اهيلع ليوعتلا عيطتسن ال ةيفازج تاريدقت
 نب ديلولا ءاصحا نأ اهضحدي ام طدسبأو

 قفنأ ام ىزيرقملا فصي ىذلا اذه ةعافر
 نيذلا رصم ناكس ردق -- دهج نم هلمع ىف

 ناكف « نيبالم ةسمخب ةيزجلا مهيلع بحت
 ٠١ اهدحو ةيزحلا ةليصح نوكت نأ ىغبني

 اهلك رصم ةيابج نأ عم ريئاندلا نم نييالم

 . نيبالم ةعبرآ ىلع دزت مل ىومألا رصعلا ىف
 تمسق دالبلا نأ وه هلوق عيطتسن ام لكو

 . ىرقلا نم اددع مضت ةروك لك ؛ روك ىلا

 لوئسم ةروك بحاص ةروك لك سأر ىلعو

 « ةرشابم لماعلا مامآ هتروك ٍنورْؤوش نع

 صتخم فظوم ةروكلا بحاص نواعيو

 برعم وهو « لاتستجلا ىمسي لاما نوؤشب
 ” . لجسملا وأ بتاكلا ههانعمو ىنانويلا نم

 ىمس لسجر امهيكحيف ةيرقلا امأ

 وهو « اهسيئرو ةبرقلا خبش ىأ توزاملا

 بتاكلا ىنعم هلو.اضيأ ىنانويلا نم برعم
 : ميدقلا 6« سوفارجلا » وأ

 ريغتت مل اهدودحو روكلا ددع نأ ودسو

 هيلع تناك امع لوألا ىرحهلا نرقلا لالخ

 ةمئاق انيدلف « ىداليملا سداسلا ثنرقلا لالخ

 لالخ سيلقوريه اهلمع رصم تايكرجابب

 مضت ىهو « نرقلا كلذ نم لوألا ثلثلا

 دجن « تايكرجابلا مصاوع نم نيعبسو نيتتثا
 ةدوجوم تناك ىتلا روكلا مئاوق ىف 47 اهنم

 اذنيع نأ يقر ومالا راعملا القرع
 اًئيش رمألا هجتاو « هلاح ىلع لظي مل ميسقتلا
 اهني يقي ورك ددعم لف ىلإ ايش
 داسفلاو بارطضالل ةجينت « ضعب ىلا
 لالخ ةماع دالبلا نوئش ىف ابد نيذللا
 . ىبايعلا رصعلا

 نع فلتخي ىرادالا ميسقتلا اذهو

 ضعب طلخ دقو « دالبلل ىفارغجلا ميسقتلا

 اماسقأ ةيفارغجلا ماسقألا لعجف باتكلا

 ايفارغج رصم ميسقت نأ كلذ لاثم « ةيرادا

 دوجو هل نكي مل ديعصلاو ضرألا لفسأ ىلا
 لفغسأ ةيمست كلذكو « ىرادالا ميظنتلا ف

 فيرلا نطب ىلا هميسسقتو « فيرلاب ضرألا

 طايمد ىعرف نيب روصحلملا اتلدلا ءزج وهو )
 عرف ىلي ام وهو ) ىبرغلا فوحلاو ( ديشرو

 ىلي ام وهو ) ىقرشلا فوحلاو ( ايرغ ديشر

 هد "قنا



 ماسقألا هذهل ناك امبرو . ( اقرش طايمد عرف
 ةريثكلا ةيرادالا تاميسقتلا ىق رثأ ةيفارغجلا

 ىمطاقلا رصعلا لالسمخ رصم اهتفرع ىتلا
 نكي ملف هسردن ىذلا رصعلا امآ « هالت امو .

 طاطسمفلا نكت ملو. ىدص هيف أهل

 اتتاك لب « روكلا ىف نيتدودعم ةيردنكسالا وأ

 ةمئاق ةيرادا ةدحو امهنم لك ربتعت « نيتنيدم

 . اهتاذب

 اندجو ةيلاملا ةيحانلا ىلا انلقتنا اذاف

 فوقولا ليطن نأب ةريدج ةلكشم مامأ انسفتأ

 ىلع اعفان اءوض ىّقلت اهليصافت نأل ؛ اهدنع

 ةرادا ىف نوملسملا اهيلع راس ىتلا ةيلاملا مظنلا

 دوعت دقو. . لوألا اهرصع لالسخ مهتلود

 عجارملا هدروت امب اوعنقي نأ اندنع نوثحابلا

 ةيحانلا هذه نع ةماع تانايب نم ةيبرعلا
 اذاف « اهنم ماكحأ صالختسا ىف اودهتحيو

 اهضعب نيب انظحال تانايبلا هذه سردن انبهذ

 لسمجي ام ضقانتلاو فالتخالا نم ضعبو
 . ريدقتلا ءوسو للزلل ةاعدم اهيلا نانئمطالا

 ىلع دمتعت مل اهلك تانايبلا هذه نأ كلذ

 ةيمسر قئاثو نم لقن ىلع وأ عقاولا ىلا رظن

 نيخرؤم نم تالواحم ىه امناو « تالجس وأ

 ارخآت هسردن ىذلا رصعلا نع رخآتم مهلك

 رمألا هيلع ىرج ام ةفرعم نيدو' مهنيب لوحي
 مهيف قوثوملا مدقآ نأ حيحص . مقاولا ىف

 نبا مهو « لوصألا هذه باحصأ نم

 نوبسنتي « ىربطلاو ىرذالبلاو مكحلا دبع

 ريتعي ةأور ىلا تامولعم نم هنومدقب ام _

 . ءالؤع نكلو « نيرصاعملا بتارم ىف مهضعب
 . ىرجي نم وأ نوثدحم وأ ءاهقف اعيمج ةاورلا

 نأ ذوري اوناك اعيمج كئلوأو « مهارجم

 ى هتغايص ىأ « « عقاولا نينقت » مهتمهم

 نيبو هنبب قيفوتلاو « ةيهقف ةينوناق ةروص
 اوثدحت اذاف : ةيمالسالا ةيعرشلا دعاوقلا

 ةيزج ىلا اهميسقت ىف اودهتجا ةيابج نع
 نم كلذ ىوس ام اوربتعاو 5 ذو جارخو

 نم اوغرف اذاو « اسوكمو مراغم بئارضلا

 نوشقاني اوفقو دالبلا نم دلب حتف زابخأ
 , دقو . اذكهو ةونع حتف امو احلص هنم حتق ام

 كرد ى اوقفوي مل مهنأ ىلا قبس اميف انرشآ

 ةضقانتم مهتانايب تءاجف « اذه. مهبلطم

 تاعومجم ىلع نوثحابلا رثع مث « ةبراضتم
 رصم نوئشب ةصاخلا ةيدربلا قئاثولا نم

 نييرجهلا نينرقلا لالخ ةيلاملاو ةيرادالا

 فلتخي عقاولا نأ امهنم حضتاف « نيلوألا
 هيلا بهذ امع « هليضفتو هتلمج ىف « امامت

 . نوخرولا كئلوأ

 هاثدروأ ىذلا حلصلا دهع ىف انأر دقو

 اهردق ةيونس ةيزج رصم لهأ ىدؤي نأ ىلع
 دارملا نأك اذا ام ديدحت لود هءردءءروه٠

 نأ انيأر ىلع بلغ دقو . ييناند وأ مهارد

 ايثدبم اقافتا ربتعب كلذ نا انلقو « مهارد دارملا
 مث . دالبلا حتف مامت دعب هيف رظنلا ورمع داعأ

 حورلا ىف ناقفتت نيتياور مكحلا دبع نبا ركذ

 مدل موإلا ل



 بهذتف ىلوألا امأف « ليصامتلا ىف نافلتختو
 هعم نمو هسفن ىلع فاخ ال سقوقملا نأ ىلا

 برعلل ضرفي نأ صاملا نب ورمع لأس
 هذه نأ دقتعنو « مهنم دحاو لك ىلع نيرانيد

 نينقتل ةقفوم ريغ ةلواحم الا ىمه نا ةياورلا

 ةيناثلا امأو , حلصلا دهع نم ةعبارلا ةرقفلا
 ىلع ضرفي نأ ىلع مت حلصلا نا » لوقتف

 طبقلا نم اهلفسأو اهالعأ رصمب نم عيمج

 مهفيرش « سقت لك ىلسع نارانيد ةسصاخ

 ىلع سيل . ملحلا مهنم غلب نم «-مهعيضوو
 غلبي مل ىذلا ريغصلا ىلع الو « ىنافلا خيشلا
 نأ ىلعو . ءىث ءاسنلا ىلع الو « ملحلا

 نمو « اولزن ثيح مهتعامجب لوزنلا نيملسملل

 رثكأ وأ نيملسملا نم دحاو فيض هيلع لزن
 ةضرتفم مايأ ةثالث ةفايض مهل تناك « كلذ نم
 ضرعتُي ال مهلاومأو مهضرأ مهل نأو « مهيلع
 ذئموي طبقلا ددع اوصحأو « اهنم ءىش ىف مهل

 هيلع يظرفو ملسسحلا مهتم عب نم ةيبصاخ
 ناسيألاب مهؤافرع كلذ عفر « نارانيدلا
 رصمب ذئموي ىصحأ نم عيمج ناكف « ةدكملا

 اوصحأ اميف طبقلا عيمج نم اهلفسأو اهالعأ

 نيه فلا كالا نسجت سيرا اوتكذ
 فلأ فلأ رشع ىنثا ذئموي مهتضيرف تناكف

 ةرهاظ ةياور هذصهو . « ةنسلا ىف رانيد

 لمأب اقيقد ءاصحا نأ ركذت ىهف ؛« فعضلا

 تغلب اهدحو سوءرلا ةيزج نأو لمع دق رصم

 اهنا مث « ضرألا جارخ ريغ « رانيد نويلم ؟؟

 ةلازنلا قح نييرصملا ىلع برعلل لعجت
 ةراشملا ”+؟ مغ

 مراغملا نيض لخدي ليقث ضرف وهو ةفايضلاو
 ءاهقفلا نأ نظلا بلغأو . مالسالا ىف ةلقثتسملا
 مهنم ةبغر مظنلا هذه غيص اوعضو نيذلا مه

 . ةيعرشلا ماكحألاو عقاولا نيب قيفوتلا ف
 اوروصي نأ نولواحب وأ « نوروصتي اوناكو

 ىلع ةيادبلا ذنم ىرج رمألا نأ « سانلل

 نم مهسمفتأ مه اهوجرختسا ىتلا دعاوقلا

 . ليوط نمزب حوتفلا دعب لوصألا

 نم ءارآلا هذه فعض حضتن أدب دقو

 تففتكا امدنع « ىضاملا نرقلا رخاوأ

 رصعلاب ةصاخلا ةيدربلا قئاثولا تاعومجم

 دقو . نيلوألا نييرجهلا نينرقلاو ىطنزيبلا
 هتسارد عاطتسا ام مشرب نوق سكام سرد
 ادايتعا - عاطتساو قئاثولا هذه نم

 سانلا ىلع,تضرف دق » هنأ ررقي نأ - اهيلع

 ةيلام ةبيرض ىلوألا : ناتيسيئر ناتببرض

 ( ايزوميد : ةينانويلاب ) ةيزجلا ىمست ةريبك
 نم فخأ ةيعون ةبيرضو « رانيدلاب ادقت ىدؤت
 (ىلوبميا : ةينانويلاب) ةبيرضلا ىمست ىلوألا
 ناردضملا ناذه . حمقلا بدارأب ىدؤت

 نالباقي ةلودلا ةينازيم ىف داربالا رداصم نم

 ةيزجلاف « قافتالا هوجو نم نيزيمتم نيهجو
 ناك ام ىطغت ةبيرضلاو ؛ دنجلا ءاطع ىطغت

 ةيزجلا اتلكو . قازرأ نم دنجلا ىلا ىدوي

 اهلك ةعامجلا ىلع ةضورفم تناك ةبيرضلاو

 دعب ثدح مث . اسأر ريمألا مامأ ةيحانلا خيش

 مسا والا



 بئارضلا ةليسمح باصأ امل ةحينت - كلذ

 ىف سانلا لوخد ببسي بارطضا نم ةماعلا

 اهزاج ىتلا ةيراقعلا تايكلملا عاستاو مالسالا

 ىف ددحتو « جارخلا » رهظ نأ - نوملسملا

 ناك ابأ ضرألا ىلع ةعقاو ةبيرض ةروص
 1 . « اهكلام

 ةسارد ىلع ركيب شيرتياه لراك رفوت مث
 قئاثولا ةعومجم ىلع ادمتعم عوضوملا
 رئيار قوديشرألا ةعومجمب ةفورعما ةيدربلا
 5دسسلا دع ع5 2جمورعت5 ظءمطعمجمو اظمتصعت

 ِكيشتابا راك هعضو.ىذلا ةعومجملا هذه ليلدو

 ض رسعو « 8نعطععم لمععط لتع ةسنكعءالسم#

 ةسآركلا اهمهأ ةفلتخمثاحبأ ىف هتسارد ةحيتت

 رصم خيرات ف نيتفورعملا هينسارك نم ىلوألا
 8ءعائيمعجع دان (3ع5هطنعطتع 8 :١

 ىق رصم نع هلاقم قو دتونعع ةعص 1ءامص

 : هيأر ةصالخو « ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
 ةروكلا :بحاصا كاطع تناك ةيوكحلا:نأ

 ةبيرضلاو ايزوميدلا
 نيتاه نم قحتسملا مهزوت ناكو . ةيئانثتسالا

 متي ةروكلل ةيعرفلا ماسقألا ىلع نيتبيرضلا

 ىف دمت مئاوق ىلع ءانب ةيزكرملا ةرادالا ىف
 ىلا غلبتو.« امدقم اهيلا لسرتو اهسقت ةيحانلا

 ' . ةروكلا بحاص قيرط نع « نويجاتنالا »

 ةنبيرضلا ىهو ( ةيزجلا ) ايزوميدلا تناكو
 : لمشت ةيداعلا

 يووم 500 اهسمن ةيزجلا - ١
 . ةفرص ةيلام ةبيرض ىهو « ايزوميد

 ( ايزوميد اخيتيس ) ماعطلا ةيرض - ؟

 . اريعش وأ احمق ىدوت ةينيع ةبيرض ىهو

 نيتاه غلابم ددحت ةيزكرملا ةرادالا تناكو

 موضتو « ةلمج ناررقت اتناكو . نيتيبرضلا

 اصصح امهعومجم ميسقتب ةيلحم ا ةرادالا

 . هتقاط بسحب لك دارفألا ىلع

 ( ايزوميد اخيسورخ ) اهسفت ةيزجلا امأ
 : ىه تابابحلا نم ةعومجم نم فلأتت :تناكف

 . ( سيجا زوميد ) ةيراقعلا ةيرضلا (أ)

 سومسويردنا ) سوءرلا ةبيرض (ب)

 . ( سوفارجايد

 . (ىناباد) ةيلحلا ةيرادالا ةبيرشلا (ج)
 كالمب ةصاخ ةيراقعلا ةبيرضلا نكت ملو

 باحصأ اضيأ لمشت تناك لب طقف ىضارألا

 نكت ملو . ام اراقع نوكلمي ال نيذلا فرحلا

 « ةماع ةبيرض رمألا لوأ ف سوءرلا ةبيرض
 و ا ديدحتلا هجو ىلع فرعن الو

 ءادأ نكمملا نم ناك كلذك . ىبجت تناك

 عفديف « ادت ( ىلوبمأ ) ماعطلا ةبيرض
 ( سومسرنيرابا ) نمكلا وأ اهتميق ناسنالا
 نم ءزج ناكو . مايألا هذه حلطصم بسحب

 ةرادالا تاقفت ةيطغتل ايلحم قفني ىلوبمألا
 :ةيرادالا ةيرضلا لداعب ءزجلا اذهو « ةيلحملا

 ده نانا



 ءارهألا ىلا ىقابلا لسريو ( ىناباد ) ةيلحملا
 . ةيردنكسالا وأ طاطسفلا ىف ةيموكحلا

 ةامسملا ةيئانشتسالا ةبرضلا تناكو

 « اضيأ ةمظتم ةييرقا ايش درإلا ارتسكا )

 ميلقالا بسحب فلتخي ناك امهعون نكلو

 ,نأ الثم ةروكلا ىلا بلطي نأك « فورظلاو
 نفسلا هب ىنبت امم هيلا امو بشخلا مدقت

 - مفدتو ةراحبلاو لامعلاو تاودألا كلذكو

 ىلا ةروكلا لاجر رطضا ابيرو « مهروجأ

 باستحاو ةبولطملا فانصألا هذه ضعب ءارش

 هذه تناكو . ةررقملا ىلوبمألا ةلمج نم اهنمث

 ىلا ةرشابم لست ةيئانثتسالا ةبيرضلا
 تناكو . دنجلا عمجت زكارمو تاركسعملا

 هذصه لياقم ةروكلا نم لبقت ال ةلودلا

 « ليخلا ةفولعب لصتن اميف الا ادقت فانصألا

 اومفدي نأ دارفألل نكمملا نم ناك نكلو <
 ةروكلا لاجر موق مث ادقن مهيلع قحتسملا

 . بولطملا رييدتب

 اجرختسم هاندروأ ىذلا ليصفتلا اذهو

 درو ام نأ ىلع لدب ةيدربلا قئاثولا عقاو نم

 نكي مل هيلا نمو مكحلا دبع نبا دنع
 ىف ىرجب ناك الل ايهقف ايرظن اريوصت الا
 مضت ىزيرقملا ططخ ناف كلذ عمو . عقاولا

 . ىدربلا قاروأ هيلع لدت ام ديوت اصوصن
 : ملسآ نب ديزي نع ”ةياور هلوقي ام كلذ نمف

 رمألا هل قئوتسا امل صاعلا نب ورمع ناكو »

 مهتيابج تناكق « مورلا ةيابج ىلع اهطبق رقأ

 ديز اهلهأ رثكو ةيرقلا ترمع اذا « ليدعتلاب

 ( اوصلقت تبرخو .اهلهأ لق ناو « مهيلع

 ءاسؤرو اهؤارمأو ةيرق لك وفارع عمتجيف
 ىتح « بارخلاو ةرامعلا ىف نورظانتيف « اهلهأ

 كلتب اوفرصنا ةدايزلاب مئستتقلا نم اورقأ اذا
 ءاسؤرو مه اوعمتجا مث ؛ روكلا ىلا ةمسقلا

 ىرقلا لامتحا ىلع كلذ اوعزوف « ىرقلا

 ةيرق لك ( لاجر ) عمتجي مث . عرازملا ةعسو

 لك جارخو مهمنستق نوعمجيف « مهلمستقب
 نوئدتييف « ةرماعلا ضرالا نم اهيف امو ةيرق
 مهسئاتكل نيدادف ضرألا نم نوج, رثختو
 مث ©« ضرألا ةلمج نم مهتايدعمو مهتايامحو
 لوزتو نيملسملل ةفايضلا ددع اهنم جرخي
 نم ةيرق لك ىف امل اورظن اوغرف اذاف « ناطلسلا

 ردقب مهيلع اومسقق « ءارجألاو عايضلا
 اومسق ةيلاج مهيف تناك ناف « مهلامتحا

 نوكت تناك املقو « اهلامتحا رده مهيلع

 نورظني مث . جوزتملا وأ باشلا لجرلل الا
 ددع ىلع مهنيب نومسقيف جارخلا نم ىقب ام

 عرزلا ديري نم نيب كلذ نومسقي مث « ضرألا
 مهنم دحأ زجع ناف . مهتقاط ردق ىلع مهنم

 زحع ام اوعزرو هضرأ عرز نم افعض اكشو

 نم مهنم ناك ناو « لامتحالا ىوذ ىلع هنع

 « فعضلا لهأ هنع زجع ام ىطعأ ةدايزلا ديري

 « مهتدع ىلع كلذ اومسق اوثحاشت ناف

 ةعيرأ ريناندلا طئرارق ىلع مهتمسق تناكو

 . « كلذ ىلع ضرألا نومسقي اطاريق نيرشعو

 نا ماشه نع ”ةياور ىزيرفملا لاقو

 ىلع انخا بحاص مدق » : ىمخللا ةيقر ىبأ

 د ينوواسسا



 : هل لاقف « هنع هللا ىغر « صاعلا نب ورمع

 +اهل يصنف ةيرعلا نم.انذكا ىلع امءانزبخأ

 : ةسينك نكر ىلا يشي وهو ورمع لاقف
 كيرلا ان فقملا نا قهركلا نم سطلا ول

 انيلع رتثثك نا : انل ةنازخ منتآ امنا . كيلع ام

 اتففتخ انيلع ففتخ ناو مكيلع انرثتتك
 ريداقم نأ حوضوب هنم مهب امم « « مكنع

 مسقي امناو « ةتباث الو ةددحم نكت مل ةيابجلا
 « روكلا ىلع اماعف اماع هنم بولطملا ريمألا

 وحتلا ىلع هوريدي نأ ةروكلا لاجر ىلعو
 . ركذلا فتآلا

 : ديعس نب ىبحب نع ىزيرقملا ىور كلذك

 ؛ لاجرلا سوءر ىلع ةيزج : ناتيزج ةيزجلا »

 اهب ذخوي ةيرقلا لهأ ىلع نوكت' ةلمج ةيزجو
 ىتلا ةيرقلا لهأ نم كله نمف « ةيرقلا لهأ

 ىلع تسيل ةيرقلا ىلع ةامسم ةيزج مهيلع

 نم كله نم نأ ىرن اناف ؛ لاجرلا سوءر

 هضرأ نأ ثراو.الو هل دلو ال نمم ةيرقلا لهأ

 <« ةيزجلا نم نم مهيلع ام ةلمج ىف هتيرق ىلا مجرت

 لاجرلا سوءر ىلع هتيزج نمم كله نمو

 اذهو . « نيماسملل هضرأ ناف اثراو عدي ملو

 « ىدربلا قاروأ هيلع تلد ام ىلع امامت قيطني

 ةيدقتلا ةبيرضلا ىه سوءرلا ىلع ىتلا ةيزجلاف
 ىتلا ةيزجلاو « ( ايزوميد اخيسورخ ) ةماعلا
 ماعطلا ةبيرض ىه ةيرقلا لهآ ىلع ةلمج نوكت

 ةليسصحلا تناكو . ( اءزوميد اخيتيس )

 امدقم ددحت نيتبعرضلا نم لكل ةيلامجالا

 . ةيزكرملا ةرادالا ةقرعمب

 تهجاو ىتلا ةلككلشلا انل رسفي اذهو

 : دالبلاب مالسالا دهع مداقت نأ دعب ماكحلا
 ناف «© ملسأ نم ىلع ةقحتسملا ةيزجلا ةلكشم

 امك - نمضتت تناك ةماعلا ايزوميدلا

 سوءرلا ةيزجو ةيراقعلا ةبيرضلا - انيأر
 ةبيرض نأ ىأ . ةيلحملا ةيرادالا ةيرغلاو

 « ايزوميدلا ةلمج قى ةلخاد تناك سوءرلا

 ىذلا ننقملا ساسألا ىلع ىبجت نكت ملو
 امناو ؛ ةيمالسالا مظنلا بتك ىف الصفم هدجن

 يبجي ناك ام ساسأ ىلع *ةلمج ردقت تناك

 ىلع ةيرقلا لهأ اهمسقي مث « اهنم نويطن زيبنا
 ساسنلا أدب املف . ةقاطلا بسحب مهسفتأ

 نم ءزسحلا اذه ءاغلاب اويلاط نويلس

  نيملسملا ىلع سوءر ةيزج ال ذا « ايزوميدلا
 ةيزجك اهوررقي مل مهنأل « لامعلا ضفرو
 ىرقلا مزتلت ةماع ةبيرض نم ءزحك لب سوءر

 نيب درلاو ذخألا لاط دقو  اضيأ ”ةلمج اهئادأب

 ع ا ةذه ببسي ءافلخلاو ماكحلا

 نم ءزجلا اذه عفرب رمألا ىهنت تاو ؛ ةيعرشلا

 هلوقي ام كلذ ديؤيو « ملسأ نمع ايزوميدلا
 ىلا بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ نم ىزيرقملا
 طبقلا ىتوم ةيزج لعحي نأ حيرش نب نايح

 نأب كلذ ىزيرقملا رسف دقو . مهئايحأ ىلع

 تحتف رصم نأ ىري ناك زيزعلا دبع نب رمع
 ةقيقحلا امئاو « كلذك رمألا سيلو « ةونع

 *ةلمج اروقم ناك ةيابحلا نم دنبلا اذه نأ ىه

 كلذك ”ةلمج هؤادأ مهيلعو « ةيرقلا لهأ ىلع

 . توملا نم دارقألا بيصي امع رظنلا فرصب

 بس سه سس



 ةيزحلا ناو » : كلذ دعب هلوق كلذ دكؤيو

 ىرقلا لهأ نم تام نمف © ىرقلا ىلع ىه امنا

 توم نأو « مهيلع ةتباث ةيزجلا كلت تناك
 ةيزجلا نم مهنع مضي ال مهنم تام نم
 . (« ائيش

 ىذلا ماظنلل ةضيرعلا طوطخلا ىه كلت

 « ةيلاملا رصم نوئش ةجلاعم ىف برعلا هيلع راس
 ايراج ناك ىذلا ماظنلا سفت انيآر امك وهو

 ىرطهوج قرف عم نامورلاو نييطنزيبلا مايأ

 ةقباسلا رصعألا كلت ىف بئارضلا عفاد نأ وه

 ريثكب رثكأ عقاولا ىف عفدي ناك مالسالا ىلع

 نأ ذا « فعضلا عقد اميرو « هيلع ررقملا نم

 نأ ىلع توصرحي اوناك ةلودلا لامع

 ناكو « ةميسج غلابم مهسفنأل اولضفتسي
 مالسالا ءاج املف « سانلا ىلع عقي كلذ ءبع

 ررقملا نوعفدي سائلا حبصآو كلذ مطقتا

 ماظنلا ضرعتيسو ©« بسحف انوناق مهيلع

 رورميهاسفلا كلذ لثمل نوملسملا هعضو ىذلا

 نم داسفلا ىلا ليبسلا دج*و دقو . نينسلا

 عفادب لسصتنت' مل ةلودلا نأل « رمألا لوأ
 ةفئاط ىلع اهدامتعا ناك لب « اسأر بئارضلا

 ىف جارخلا ىلثبتقتتم وأ نيعرازملا رابك نم
 نودري اوناك نيذلا مه ءالئهو « ةيحان لك

 ناكو . روكلا لامع ىلا مهيحاون لهأ لاومأ

 داز دق ىطن زيبلا رصعلا ىف لاوحألا بارطضا

 ءايلوأب هبشأ اهلعجو ةقبطلا هذه ةوق ىف
 ناكو « ءافعضلاو رافصلا
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 دقف احلص ةحوتففم تريدتعا دق رصم تناك املو

 ءالؤهلو ء سانلل اكلم ضرألا باقر تلظ

 ةلودلا ةجاحل ارظنو « ةصاخ ةروصب ءايلوألا

 ءالؤه ىلع اهدامتعا ناك دقف « لاملا ىلا

 ةياسبجلا نولبقتي نيذلا مهف « اميظع رابكلا
 اوحبصأ ائيشف ائيشو « لاما نوتمضيو
 . نيمزتلملاب هبشأ

 ليبقت ةقيرط ىزيرقملا انل فصو دقو
 رصم جارخ ىلوتم نا » : لاقف ضرألا

 نم صاعلا ني ءرمع عماج ىف سلجي ناك
 ةلابق هيف آيهتت ىذلا تقولا ىف طاطسفلا

 ىرسفقلا نم سائلا عمتجا دقو < ضرألا
 تاقفص دالبلا ىلع ىداني لجر موقيف « ناملاو
 ىلونتم ىدد نيب جارخلا باثتثكو « تاقفص

 روكلا غلابم هيلا ئهتني ام نوبنتكي جارخلا
 تفاكو « سانلا نم اهلبقتي نم ىلع تاقفصلاو
 لجأل نينس ميرألاب اهولبقتم اهلبقتي: دالبلا

 ىفقتا اذا . كلذ ريغو راحبتسالاو امظلا

 اضرأ لكبتقتت ناك نم لك جرخ رمألا اذه

 حالصاو اهتعارز ىلوتيف « هتيحان ىلا اهنمضو

 هلهأو هسفنب اهلامعأ هوجو رئاسو اهروسج

 جارخلا نم هيلع ام لمحيو « كلذل هبدتني نمو
 غليم نم هل بسحُيو « طاسقأ ىلع هنايا ىف

 ىلع هقفني ام ىضارألا كلتل هنامضو هتلابق

 اهجلخ رفحو اهعرت دسو اهروسج ةرامع

 رخأتيو. جارخلا ناويد ىف ةردقم ةبارضب

 نامضلا تاهج ىف ةنس لك ىف جارخلا غلبم نم

 جارسخلا لام نم رخآت امل لاقي . نيلبقتملاو

 دل قاب



 كلذ بلط ىف ددشت ةالولا تناكو . ىقاوبلا

 وه اذه ناك امبرو . « ةرم هب حماستو ةرم

 روطتم هنكلو نييبابعلا مايأ ىف عبتملا ماظنلا

 انعطتسا امبرو . هب هيبش ىئادب ماظن نع اعطق
 ناك ىلوألا روصعلا هذه ى هنا لوقت نأ

 ةروكلا لماعل نودهعتي رابكلا ءايلوألا كئلوأ
  .لاملا عمجب

 بئارضلا هذه نم لصحتملا ةلمج امأ

 ناف « اهديدحت ريسعلا نمف اهفونص ىتشب
 « حوارتت نوخرؤملا اهدروي ىتلا تاريدقتلا

 ةرشع نيب « ىلوألا تاونسلاب لصتم اميف
 ريئاندلا نم انويلم رشع ةسمخو نييالم

 كلذ ىف لخديو ( ابيرقت هينج فصن رائيدلا )

 اذهنكت ملو.اعون ىدؤي ام نمثو ادقت عفدي ام
 ناك لب « ةفالخلا زكرم ىلا لسري هلك لاملا

 روكلا لامع لزنتسي : دالبلا ف قفني همظعم

 لباقم ىف هنم اءزج دعب اميف نوليقتكلا مث
 حالصالاو ريمعتلا لامعأ نم هب نوموقي ام
 « ريمألا ىلا ىقابلا نولسريو « ةفايصلاو

 مهقازرأو دنحلا تايطعأ هنم اذه ىدؤيف

 ىذلا وه ىقابلاو « لامعلاو نيفظوملا بتاورو

 ةبسنلا ردقت ىكلو . ةلودلا زكرم ىلا لسري

 ى تغلب رصم ةيابج نأ ركذن كاذو اذه نيب
 رانيد نييالم ةعبرأ نايفس ىبأ نب ةيواعم دهع
 كلذ دعو راثيد «هءره٠+٠ اهنم هيلا لسرأ

 ىلا لسري ناك ام طسوتم امأ . اميسج اغلبم

 ىناثلا ىرجهلا نرقلا نم ءادتبا ةلودلا زكرم

 ىلا مفري دقو « رانيد ١٠ءر٠.٠ وحن ناكف

 ةصاخن تاقافتا بسحب فلأ الع وأ فلأ ؟.٠6

 0 ءارمألا عم

 رصم اولخد امدلع برعلا ناك دقو

 لاؤمألا نم اهتم نوبجيس مهنأ نوروصتن
 « نوعمسي اوناك دقف « رد الو ىصحب الام

 ناك نوعرف نأ « ىزيرقملا لوقي ام بسحب
 ىتش هلاؤنتسا دعب « رصم لام نم لضفتسي
 نم انويلم نيرشعو ةتس « تاقفنلا عاونأ

 باطخلا نب رمع ءىجوف دقف اذهلو « ريئاندلا

 ةيابجلا نم صاعلا نب ورمع هب ثعب ام ةلقب
 تاذ تابتاكم امهنيب ترجو « هرمأ ىف كشو

 ةيحان نم لدت رمع تاياطخ نأل « ميظع ىزغم

 لد ربع ةوذرو را عم تل هوس قع

 ريمألا اذه ههجاوي ناك ىذلا عقاولا ىلع

 نب هللا دبع ىبجامدنعو . رداقلا ىكذلا

 ورمع هابج ام ىلع ةدايز نينويلم حرس ىبأ
 ث“دحو كلذب .نافع نب نامثع ةفيلخلا حرف

 ةربخ ىلع لدبي ادر ورمع درف « رمألا ىف ارمع
 ةلأسملا نأل ؛ كلذ ىف اقحم ناكو « رظن دعبو

 امناو « ةيابجلا غلبم ةماخض ةلأسم تسيل
 ىتح اميلس لاملا دروم ىلع ةظفاحملا وه مهملا

 . بضني ال

 ىرج ىذلا ىلاملا ماظنلا اذه نم رهاظو

 ديب .ضرألا اوكرت مهنأ رصم ىف برعلا هيلع
 اكلم اهوربتعي ملو ؛ نييرصملا نم اهباحصأ
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 مقاولا نأل « ةفرص ةيرظن ةيهقف تاسشقانم

 رصم ضرأ نأ وه اعيمج هنوررقي ىذلا :
 ةيراقعلا ةيكلملا نأو « حلصلا ىزجم تيرجأ
 ةحارص كلذ ىلع صن دقو « ىلاهألا ديب تلظ

 نم كلذ الث اميف دكأو « نويلباب ةدهاعم ىف

 اذهبو . تالماعملا هيلع ترح امو تادهاعملا

 نع رصم ضرأل ىنوناقلا مضولا فلتخا

 اكلم ةريخألا تناك دقف « الثم قارعلا ضرأ

 « قامترالا قح الا اهيلع ىلاهألل سيلو ةلودلل

 اكلم ضرألا سانلا كلم دقف رصم ىف امآ

 ىتلا ةيدربلا قاروألا تلد دقو » « الماك

 قحي ناك هنأ ىلع ةالولا دمع ىلا عجرت

 ,. ىتلا ىضارألا ىف فرصتلا رصم ىلامصأل

 -ثيروستلاو ءارشلاو عيبلاب اهتوكلمي
 تاذ جئاتت كلذ ىلع تبترت دقو . « ةبهلاو

 ةلودلا قوقحب لصتي اميف ىربك ةيمهأ

 > ىرج امئيبف « رصم ضرأ ىلع ةيمالسالا

 ى عايضلاو تاعاطقالا حنم ىلع ءافلخلا

 حعنملا هذه دجن ال « رمألا لوأ نم قارعلا

 اهرمأ رصحناو « ةقيض دودح ىف الا رصم ىف

 ةلودلل ةكولمم تناك ىتلا ىضارألا كلت ىف

 ةلودلا ىلا تلآف غ املاجرو ةيطئزيبلا

 تأدب ةريخألا ىضارألا هذه نمو « ةيمالسالا

 نب رسع نمز نم ديرت نم حسنمت ةلودلا
 « عطقت » لوقت الو حنمت لوقت . باطخلا

 « ريخألا ظفللا لمعتستو ءىطخت عجارملا نأل

 ىنوتاقلاىنعملا ف فالخ نم نيظفللا نيب ام عم
 رصمس ترهظ ىتلا تاعاطقالا امأ . ىمايسلاو

 روطت اهاضتقا ىرخأآ فورظ اهلف كلذ دعب
 نمو « ةلمج ةيمالسالا ةلودلا لاوحأ ىف ماع
 هذهل عاسقا وأ رارمتسا اهنأب لوقلا أطخلا

 .مسنملا

 نيذلا برعلا نم نوريثك لصح دقو
 اهنأ ىأ « ةقرطلا هذه ضارأ ىلع رصم اولزت
 ةلودلا ىلا تراص ضارأ نم احنم تناك
 ىضارأ نم اضيأ اهيلع اولصحو « حتتفلا قحب

  تاوملا ضرأ ىمست تناك ىتلا - روبلا

 اهتبيرض نم نوفعي اوفاكو « اهوحلصتسيل
 ماكحأ ىف ةميرشلا هب ىضقت ام بسحب ام ةرتف

 دعب رشثعلا اهنع نودوي مث « تاوملا ضرألا

 هعضو ناك ايأ ىبرعلا كلاملا ناكو . كلذ

 برعلا ناكو « هديب امع رشعلا ةبيرض ىدؤي
 اهنكلو « جارخلا عقد نع اعقرت ةاكز اهنومسي
 ىرجم ىرجت ةيراقع ةبيرض عقاولا ىف تناك

 اولخد نيذلا نويرصملا بلاط دقو . جارخلا

 مهنع طقستف لثملاب اولماعي نأ مالسالا

 « مامطلا ةبيرضو ( امعورفب ) ةيزجلا
 رشعلا ىه ةيراقع ةبيرضب مهنم ةلودلا ىفتكتو:

 ةلودلا نادقف كلذ ىئعمو « ةاكزلا ىمستو

 تمزلأ لب « ةلودلا تضفرف « اهتاداريا مظعمل

 امع الماك جارخلا مفدي مهستنأ برعلا

 لوحتت الف « جارخلا ضرأ نم هنورتشي
 دقف اذهلو. . ةيرشع ضرأ ىلا ةيجارخ ضرأ

 نأ نيح ىف انزاوتم رصم ىف ةلودلا داريا للف

 .اديدش اطوبه طبه قارعلا ضرأ نم اهداريا
 تناك « ضرألا ةبقر ةكلام ىهو « ةلودلا نأل
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 لوحتتق « تاعاطقالاو عايضلا سانلا عطقت

 مظع عم « ةيرشع ىلا ةيجارخ نم ضرألا
 ىف نيعطقملا نأ ظحاليو « نيتنثالا نيب قرفلا
 جارخلا عارزلا نم نوضاقتي اوناك قارعلا
 . ةلودلا رسختو نوبسكيف « رشعلا نودوؤيو

 انا لزرتت اهلك رص درا هلال
 3 . ةيجارخ ىلا ائيشف

 هانركذ ام لك ديؤت ةيدربلا قئاثولاو
 نع .ةرداص تاباطخ انيدلف « رصمب اصاخ

 ةنس خرؤم اهدحأ كيرش نب ةرق لثم لامع
 نم وريسئ ا ريش لهأ ىلا هيف بلطي 0
 نم مهيلع رخآتملا اودؤي نأ هوقشأ ةروك

 قو . احمق ماعطلا ةبيرض نمو ادقن ةيزجلا

 بحاص ىلا ىلاولا سفن نم رخآ باطخ

 ىلع رذعت اذا هنا هيف لوقب اضيأ هوقشأ

 اهئادأب سأب الف احمق ماعطلا ةبيزرض عقد سانلا
 اهلاسرا ىف دهتحي نأ هيلا بلطي هنكلو « ادقن

 نأ ىرخأ قماثو نم حوضوب رهظي لب . احمق
 احبق ائاد ىدؤت نكت مل ماعطلا ةبيرض
 امهلاديتسا نكمملا نم. ناك لي « اريعش ىأ

 نم ىرخأ ءايسسثأب ةلودلا ةجاح بسحب
 تيزلاو لخلاو لسعلاك ةيحاتلا تالوصحم
 . دولحلاو جيسنلاو

 نب ديزي نع ىرذالبلل ةياور نم مهفيؤ
 لداعت تناك ماعطلا ةبيرض ةميق نأ تيبح

 رصمب ةيزحلا لهأ نا » :لاق « ةيزجلا

 لوألا حلصلا دنعب رمع ةفالخ ىف اوحاوص
 ( لسع ) و لسعلاو تيزلاو ةطنحلا ناكم

 لجر لك مزلأف « نيرانيد نيرانيد ىلع لحنلا

 نمو « « هوبحأو كلذب اوضرف « ريناند ةعبرأ
 أهنم ةروكذملا ةعبرألا ريفاندلا نأ حضاولا

 نأ ريغ . ماعطلا ةبيرضل فانثاو ةيزجلل نانثا

 مل بيبح نب ديزي هددحب ىذلا ردقلا اذه :

 « ةيبرعلا صوصنلا نم مهفي امك اتباث نكي
 اهنومهني اوناك صوصتلا هذه باحصأ نأل

 اهنآ عم « سوءرلا ةبيرض تناك اهنأ ىلع

 « اهيلا انرشأ ىتلا ايزوميدلا مقاولا ف تناك

 ةيراقعلا ةييبرضلا لمشت ةماع ةيرض تناكو

 سوعرلا ةيبيرضو ( سيج ايزوميد)

 ةبرضلاو ( سوفارجايد سومسيردلا )
 'اهتايصح تفاكو ( ىناباد ) ةيلحملا ةبرادالا

 :دارفألا صصح امأ ؛ ةددحملا ىه طقف ةيلكلا

 بسحب ةيرفقلا ءاسؤر اهررقي ناكف اهنم
 ارانيد عفدي نم كانهف « دارفألا تاورث

 ىثلث وأ اثلثو ارانيد وأ افصنو ارانيد وأ

 نأ ىلا ىزيرقملا بهذ دقو . اذكهو. رانيد

 دمع ىف الا ةاكزلا لصحت مل ةلودلا

 تتبثأ ىدريلا قاروأ نكلو « نيدلا حالص

 انيدلف « ريثكب كلذ لبق ام ىلا عجرت اهنأ

 ةاكز نع ه/ ١؛ه ماع خرؤم لاصبا

 م: لاوقعملا وه اذه صاختفالا نضل

 تّدحأ ةيابجلا غلابم نأ ىف كش الو

 ى سانلا لوخد ببسب نمزلا مم صقاننت
 مهتلماعم ىلا ةلودلا رارطضاو مالسالا

 ىلا داسفلا قرطت ببسيو < برعلا ةلماعم
 ىأ ىلع . ىرخأ ةيحان نم ةمئاقلا مظنلا

 دس



 فقوم نيب احضاو اقرف ظحالن لاوحألا

 اهنم اهفقومو « نيبومألا مايأ رصم نم ةلودلا

 تناك لوألا رصعلا ىفف ؛ نييسايمعلا مايآ

 ةبانعلا باج ىلا ىرخآ تامامتها ةالولل.

 ءاشنالاب مامتها كانه ناك : لاملا نوئشب

 ىف امأ « كلذ ىلا امو ليطاسألا ءانبو ريمعتلاو

 وحن اهجوم مامتهالا ناك دقف ىسابعلا رصعلا
 رصم ىلع قبطني ال اذهو « اهدحو ةيابجلا

 ةيمالسالا ةلودلا ىحاون ةيقب ىلع لب اهدحو

 . ىرخألا

 ةيلالا نوئشلا نأ ةماع ةفصب ظحالدو

 قرف متل نات قتال ايد كراس
 لانيمع' نأ ىلا عضبرب كلذ ف :نبسلاو

 نم بيط بناج ىلع ةماع ةفصب اوناك نيبومألا
 دبال امب ةفرعملاو ةيرادالا ةيافكلاو ةنامألا
 ءافلخ نا مث . اهدالبو ةلودلا حالصل هنم

 نسح مهف ىوذ ةلمجلا ىلع اوناك ةيمأ ىنب

 « هنم مهيلا لصي ال رييدتو لاملا نوئشل

 تناكو « مهتاقفن ىف داصتقالا ىلا ليمأ اوناكو

 نقولا هر نعتيساال ةظيس مهزادا
 مايأ لاحلا هيلا ريصيس امك مهبتاور لقثو
 ىلع مالكلل انه ماقملا مست الو. نييسابعلا

 مهنم نيريثكلا ناف ء رصم فى نيدومألا ةالو

 ىفكيو . ةليوط تافقو خرؤملا نم نوقحتسي
 اومكح ايلاو 88 وحت مهددع نأ ركذن نأ

 تاونس عبرأ طسوتمب ىأ « ةنس 119 وحن

 ىتح مهضعب ددم تلاط دقو « مهنم. لكل

 هدم رصقت ملو « ةئس نيرشع ىلع تداز

 هناف « كلملا دبع نب ماشه مايآ ىف الا ةالولا

 ٠ دقف اذهلو « لاملا نوئشب مامتهالا ميظع ناك

 جارخلا لماع ىلع ىقيقحلا هدامتعا :ناك

 فرصت دقف « باحبحلا نب هللا ديبع ةصاخو

 ةعبرأ مهنم لزع ىتح ءارمألا ى ريخألا اذه

 ديلولا وهو سماخلا ةدم لطت ملو « هبأرب
 حانج تحت ىوطنا نأ دعب الا ةعافر نبا

 :.ناعيسلا وا

 نم ةالولا ءالؤمه نم نوريثكلا ناكو

 زيزعلا دبع مهمهأو « ىومألا تيبلا ءارمأ
 نب كلملا دبع هوخآ هكرت ىذلا ناورم نبا

 لس ههه/ه5 ىلا 55 نم رصم ىلع ناورم

 . مهتسحأو ةالولا ةريخ نم ناكو « ؟٠ه

 نب ورمع وهف اعيمج ةالولا كئلوأ مظعأ امأ

 لوأ اهالوتو اهحتف دقف « كش نود صاعلا

 داع مث « 545 -- 541/55 ىلا 5٠ نم ةرم

 /4* ىلا 88 نه ىرخأ ةرم اهالوتو اهيلا

 رصم ىسسؤم نم وهو « 0س 554
 ناكو . اهيف مكحلا دعاوق ىعضاوو ةيمالسالا

 ةرادالا نوئشل امهاف ايعقاو ايكذ الجر ورمع

 ساسنلا تايسفنل قيمع مهف هل ناكو « لاملاو

 تقثوت دقو . هبناج ىلا مهبسك ىلع ةردقو

 هتسرامم تلاطو نيدرصملا نيبو هنس تاقالعلا

 لضاني ىرصم هنأكو حبصأ ىتح مهنوئشا

 نب رمع نم هقفاومو . نييرصملا قوقح نع
 كش ريغ نم وهو « ةفورعم كلذ ىف باطخلا

 ىف ارثأ مهدعبأو ةيمالسالا رصم لاجر لوأ

 « هتايح ىف ديعب رثأ اضيأ رصمل ناكو . اهخيرات

 مح رموإ ص



 "فصلا ىلا هب مدقت ىذلا وه رصم حتفف

 ثيحب « ةيمالسالا ةلودلا لاجر نم لوألا

 دقو . نيدودعملا اهلاجر نم ليلق دعب حبصأ
 لزع دعب لمآ هل دعي ملق رصمي هبلق قلعت
 اهلمبس ىو « اهيلا ةدوعلا الا اهنع هابا نامثع

 ىف فورمملا هرودب ماقو ةيواعم ىلا مضنا
 هكرت ولو . نامثع لتقم تبقعأ ىتلا ةنتفلا

 هةر ول داع سس ناعالبلاو تافه وب نامقع
 ثداوحلا تهجتال « بلاط ىبأ نب ىلع اهابا

 ىرخأ ةهجو مالسالا ةلود ىف

 نم ةلامهب هوطاحآف ورمع ردق رصم وخرؤم
 « هنع عافدلل اودصتو باوعالاو ريدقتلا

 نم ورمع هلتحي اميف لضفلا عجري مهيلاو
 . ةباحصلاو خيراتلا بتك ىف ةناكملا

 ديلقت هدعب نمل عضو هنأ انيدل مهملاو
 ةياعرلاو اهققازمو دالبلا نوكسشب ةيانعلا

 هدب ءاج نم راس ورمع راثآ ىلعو.؛ اهلهأل
 ريغت نويسابعلا ءاج املف . نيدومألا ةالو نم

 ةالولا داديتسال قيرطلا دهمتو ؛ ”ةلمج رمألا
 دمحأ دب ىلع ثدحيس ام وهو « رصم نوئشب

 نم ديشخالا جفط نب دمحمو نولوط نبا
 . هدعب

 فرع دقو .

 مايأ نم ريغتلا اذه رداوب ترمهظ دقو
 لوس | ١وم-- ٠١م4 روصنملا رفعج ىبأ

 ةفالخلا مامتها زكرت حوضوب رهظي آدبف (مبو
 ارصاق زوطتلا اذه نكي ملو . لاملا نوئش يف

 « اهلك ةيمالسالا ةلودلا ليش لب < صم ىلع
 ىلا اهمايق ذنم تجاتحا ةيسايعلا ةلودلا نأل

 "ساسسألا ريسفت كلذ ىف لوألا ببسلاو '
 « هيلع موقت ةلودلا تناك ىذلا ىركسملا
 ىلع امئاق ةيومألا ةلودلا دامتعا ناك امنيبف
 : ةيلكو ةبعف نيام برقا نقرا هاج
 ىلع ةيسابعلا ةلودلا دامتعا حيصأ
 مايأ ىيرسعلا ىدنجلا ناكو . نييناسارخلا
 ماشلا دانجأ هيلع ءىفت امي ىفتكي. نييومألا
 ناك دقف « ( ةيركسعلا ماشلا روك ىأ )
 نع لضف امو « مهل ايركسع اعاطقا اهجارخ'
 تاقفت ىطغي ناك تايالولا داريا نم كلذ

 كلذ دعي: تيتو + ةعيافلا نكويحلاو ةافلخلا
 تاشنملا ىف اهنم ءىشث قفني ةحلاص ةلمج هنم

 شويج تناكو . ىقابلا رخديو تايانبلاو
 اهتايطعأو اهقازرأ لانت تايالولا ىف ةلودلا
 ةيومألا ةلودلل نكيي ملو « ىلحملا داريالا نم

 مهدنج نيب اونمأ دقف « مئاق شيج ةقيقحلا ىف

 ةيركسعلا ىوقلا مظعم اوحرسو ماشلا ف
 .هجو لك ىف حتفت

 شيج ىلا اوجاتحا نويسابعلا ءاج.املق
 سشيجلا اذه تاقفن تدفنتساف « مهيمحب مخض

 اعماط اقزترم اشبح ناك هنأل « مهداريأ مظعم

 ةرادالا نا مث 04 ريثكلا لاملا ىلا جاتحي

 ىلا ىدمملا مايأ ذنم تهجتا ةيسابعلا
 لخدأو ةرادالا تدقعتو « ةهبألاو فارسألا

 ةرادالا ءىواسم لك اهيف سريملا ءارزو

 رهظي ىلاملا زجعلا ادبف « ةميدقلا ةيئاساسلا

 اساسحا ديشرلا هب سحآو «, ىداهلا مايأ نم

 ديما ادع



 نع رمألا جرخ مث « هجالعل ىعسو احضاو

 تحبصأو « مصتعملا مايأ نم ”ةلمج طبضلا
 ايلام ةسلفم ةلود عقاولا ىف ةيسابعلا ةلودلا

 اهسالفا ةارادم ىف ءارزولاو ءافلخلا دهتجي

 قئثاولا مايأ نم ءادتباو « ةيعيبط ريغ لئاسوب
 ليبس ال الاضع اضرم ةيلاملا ةلكشملا حبصت

 تمطحت ىلاملا زجعلا ةرخص ىلعو « هجالع ىلا

 مطحنت نأ لبق ائيشف ائيش سابعلا ىنب ةفالخا
 .٠ ايسايسو ايراذا

 لوحتلا اذه دب رصمي لصتي اميفو
 دقف « روصنملا رفعج ىبأ مايآ نم ريطخلا

 ثحبي ىأ « رصم جارخ نمضي نأ ىف ركف

 ضرعف « نيعم غلبمب اهجارخ نمضي لجر نع

 نمضي نأ ثعشألا نب دمحم اهيلع هيلاو ىلع
 ثعشألا نب دمحم ضفرف « رصم جارخ هل

 الجر جارخلا ىلع ةفيلخلا ماقأف « زجعلا ةيشخ
 ةبلاطم تذخأو . تارفلا نب لفون وه اصاخ

 جارخلا لامع رثكو « دتشن لاومألاب ءافلخلأا

 ءالؤه ىف ءافلخلا ةقث تلقو « ةالولا بناج ىلا

 رصم ىلوتف « نولويو نولزعي اوذخأف

 ديشرللو « ةعسن ىدهمللو « ةينامث روصنملل

 رشع ةعيسس فومأمللو « نورشعو ةئالث
 لفت نم نوكش سانلا أدبو . اذكهو

 ةالولا جاتحاو « اهببسب نوروثي لب تايابجلا

 عمجل ىحاوتنلا ىلع تالمحب مايقلا ىلا

 دجن ىرجملا ثلاثلا نرقلا ىفو « اهيئارض

 جارختبسا ىف برضلاو ةوقلا مدختست ةرادالا

 انام ةقيقحلا ىف ةالولا حبصأو « اهلاومأ

 نولعفي مهيديأ قلطت ةفالخلا تناكو « جارخلل

 « لاملا نم هونمض امب اوئيجي ىتح نوديري
 « سانلا اهركتأ ىتش بئارض ةالولا عدتباو
 دممتو « ةيهرلاو فوخلاب اهوعفد مهنكلو

 نولوط نب دمحاك لجر دادبتسال قيرطلا
 نيعم غلبم نامض ساسأ ىلع رصم نوئش

 . ةفالخلل

 : بيرعتلاو مالسالا

 ىو « ابناج ةيلاملا ةيحانلا هذه انكرت اذاف
 دمع ىق رصمل ىرادالا ءانبلا ىف ةيوازلا رحح

 ىف ىرحجت نييرصملا رومأ اندجو. « ةالولا

 ٠ امناكو « ةرشابم حتفلا دعب ىداعلا اهارجم

 لبقيو نامز بهذي ملو لاوحألا ريغتت مل

 نيرشعلا نيئسلا لالخ دالبلا ودبتو © نامز
 « رظنلا فقوتنس ءوده ىف حتنلا نم ىلوألا

 نم قويرصملا 'ةاناع 1 ةحيط كلذ ناك انبر

 سساخلا نينرقلا لالخ لقالقو بعاتم
 اريخأ اوصلخت املف « نيبدالملا سداسلاو

 نوكسلاو ةعدلا ىلا اولام نييطن زيبلا ءاقش نم

 هديك لالا نرملا نأ م . ةودعشم لاك
 مهنوئشي لغش ىف اوناك ىلوألا تاونسلا
 تحتم دق ايندلا تناك دقف « مهحوتفو

 حتفت مهشويج تضمف « هجو لك نم مهمامأ

 تاعامج شويجلا فلخ تلبقأو « ابرغو اقرش
 :ةحيوستلل دذلنلاف ونت يردلا ةرجاهت نن

 نم ىلوألا ةنسلا نيسمخلا لالخ ىفف
 نم فولألا تارشع رشتتا مالسالا خيرات

 رصمو سرافو قارعلا ىف نيرجاهملا برعلا

 امم د



 ةعساو ضرألا تناكو « سلدفألاو برغملاو

 « نيرجاهملا برعلا كئلوأل عستم اهباحر فو
 ىحاونلا هذه ىضارأ نم ريبك بئاج ناكو
 ماظن: ىلا ةحاحن ىف تاكو« لايغألا هميظ.دت
 . ةلماع دبأ ىلاو سانلا هيلا نّئمطي لداع
 « ىمالسالا حتفلا هب ىتأ دقف رارقتسالا امأف
 ةرجاهملا برعلا تاعامجف ةلماعلا ىدبألا امأو

 نبل :فرسع ادففا انهو ااهبلا"انركأ نقلا

 اذاو « لمعلا كلذ نم ربكألا بناجلاب نوموقي
 - شيرق مهتمدقم ىفو -- لامشلا برع ناك
 :ةسايسلاب اولغتشاو حوتفلا ءبع اولمح دق
 نونحي, فيك اوفرع نميلا برع ثناف « ةرادالاو

 رارقتسالا ىلا الابم ابعش اوناك دقف ؛ تارمثلا

 لامعأ نم اهب لصتني امو ةعارزلاب ديعب دهع هل
 . ةراضحلا

 مخل نوطب دجن ةرشابم قارعلا حتف دعبف
 اهيلا عرسنو « هيحاون ىف رقتستو اقرش فحزت
 تبلغ ىتح اهددع رثكيف + نميلا دزأ تاعامج
 امهنم عورف تفحز مث « داوسلا ضرأ ىلع

 ىلا تدتنا مث ناريا ىبرغ ترمعف ابرغ

 ىحاونلا هذه تحبصأ ائيمثف اًئيشو ؛« ناسارخ

 ءاولب اهتماعز تدقع ةينمي ةرمعتسم اهنأكو

 . اددع لئابقلا رثكأ اوناكو « نميلا دزآ

 نم مهتيبلاغ تناكق مهدنجو لامملا امأ
 مث « نيبناجلا نيب سفانتلا آدبو . ةيسبقلا

 باج فاعضاب ىهتلا ىومد عارص ىلا ىهنتا

 داسم امئيبق . ناسارخو سراف ىف برعلا
 مالسالا ةلود نم ىقرشلا حانجلا اذه برعلا

 ىتح كلملا دبع'نب مانثه ةفالخ فصتنم ىف

 دجن ؛ ةيناريالا لحم لحت ةيبرعلا ةغللا تأدب
 رصعلا ةباهن ىف اهناكم ىلا دوعت ةريخألا هذه

 ةغللاو برعلا ةدايس تهنتا مث « ىومألا

 مهليس ضفتو نييسابعلا ءىجمب ةيبرعلا
 ةيسرافلا تآدبو . برعلا ىلع نيبناسارخلا

 ىتح كانه نيقابلا برعلا ةنسلأ ىلع بلغت
 . ةيسرافلا ملكتي ذخأو هتغل مهنم ريثكلا ىسن

 ىف اذه لثم ثدحي نأ نكمملا نم ناكو

 «كانه اهنع تفلتخا انهفورظلا نأ الول ءرصم

 نم اهنكمي اغلبم رصم ىف ةيسيقلا غلبت ملو
 هذهل ابيرقت ثاديملا الخف « ةيبلكلا ةسفانم

 اهتوقب ةظفتحم اهقيرط ىف تراسف « ةريخألا
 « ناكسلا مامأ برعلاو ةبورعلا ةبيهو

 امك « مالسالاو ةيبرعلا رشن نم تنكمتو

 . سلدنألاو برغملا ف تلعف

 ماعلا نيرعلا نعيمتلا لامر: يشب ناك
 ءاملسسأ نم كلذ جتنتسن . نميلا برع نم

 انبي تدشتاو: ظاطيفلا كلور : تلا :لئاقلا
 نم ارفت انينثتسا اذاف . ءايحأ ىأ « اططخ

 انسفتا اندجو « اليلق مهددع ناكو « شرق

 « ةرهم : رظنلا فقوتست ةينمي ةيبلغأ مامأ

 « قفاغ « رحب ونب + ماذج « مخل « بيجت
 - « ايس « رفاعم « بصخحب « تومرضح

 « نالوخ“ ”ىلتي « فيطغ ؛« جحذم « لئاو ونب

 هنأ كش الو . ريثك ءالؤه ريغو « ف دكصلا

 ىبونج برع نم نوريثك ءالؤه نيب ناك
 رصم ءارحصو انلدلا ىقرشو ءائيسو نيطسلف

 هاا



 هذه نم ةليبق ىلا مهنم بستتا نمف «ةيقرشلا

 ةعامج تحت جردتا لاو « اهيلا مضنا دقف

 59000 لئابتلا نم ءانفأ مضت تناك ةماع

 تاعامج اضيأ كانه تناكو . ةيارلا لهأ

 اوناك نيذلا برعلا نم رفتو « ةليلق ةيسيبق

 نومسيو ةيطئزيبلا ةلودلا دالب ثونكس

 نميلا سرق اياقب نم ليلق رفتو « ءارمحلا

 . نييسرافلا نومسي !وناكو اوبرعتسا نيذلا

 رايت ناك ىومألا رضعلا لوط ىلعو

 نأ ودبيو « ارمتسم رصم وحن ةيبرعلا ةرجهلا

 دقو . نميلا نم كلذك اوناك نيرجاهملا ةيبلاغ

 نم رصم ىلو نم نأ ةينميلا رسمأ نم مغلي

 اووقتي نأ ىلع نوصرحب اوناك نييسبقلا

 كلذ ثدح : رصم ىلا ةيسيق لئابق مادقتساب

 نب ديلولاو فاورم نب زيزعلا دبع مايأ ىف

 ىلع باحبحلا نب هللا ديبع ةالوو ةعافر

 « رصب ةيسيقلا تاعامج ترثكف « جارخلا

 ىقرش امئاو « طاطسفلا لزنت مل اهنكلو

 الامش تدتما مث الوآ سيبلب ىلاوح : اتلدلا

 «ىقرشلا فوحلاب فرع ام ترمع ىتح ابونجو

 فرعي اميف « انتلدلا ىبرغ ىف كلذك تلزنو

 . ىبرغلا فوحلاب فرعف ةريحبلا مساب نآلا

 برسعلا ىمذج نم.مذج لك ةلتك نأ ىأ

 « ىرخألا هتلزن ام ريغ ةيحان ىف تلزن نيريبكلا

 عقيب مل هنأ ىف ببسلا وه اذه ناك امبرو

 ناطحق نيب ىومدلا عارصلا اذه رصمب
 برسعلا ناطلس ىلع ىغق ىذلا ناندعو

 ىف هيلع ىفقي داكو ناسارخو سراف ىف :

 : سلدنألا

 دنج ىلع باطخلا نب رمع مرح دقو
 ةعارزلاب لاغتشالا نودملا برعلا

 بلاطم نم رخآ بلطم ىلا فارصنالا وأ

 برعلا ىلع كلذ مرحي مل هنكلو « ةايحلا
 ىرورض دنجلا ىلع ميرحتلا نأل « ةماع
 لوقعم ريغف برعلا ةماع ىلع امأ 6 ىعيطو

 توحتعلا نأ نك 1 ناو كم لا

 مرحي فيكف « نينودم ادنج اعيمج اونوكي مل

 هسفنب رسجاه ىداع ىبرع ىلع لمعلا ريع

 8 نشيعيو قزتريل رصمك دلب ىلا هلهأآو
 طنا ف تدجو ذك قوت 31 ىدينحلا نب

 ىتلا ىه هذهو « ةيندم ةمرع تاعامج اهريغو

 ذود شاعملا نوئشو عرضلاو عرزلاب تلغتشا

 هذهو « ريع رمأل ةفلاخم كلذ ىف نوكي نأ

 ىتلا ىهو « اهوا صحا بعصي تاعامجلا

 ةيحان لك ىف نيلهألا نيب رمألا لوأ نم تئبنا
 ربكألا لضفلا ةيحاص ىهو « مهب تطلتخاو

 ىلا مهليوحتو سانلا ةنسلأ بيرعت ىف

 الصفتم لظ ىبرعلا دنجلا نأل « مالسالا
 « طاطسقلا اهرهشأو « هتاركسعم ىف هسفنب

 « سانلاب لاصتالل ةصرفلا هل حنت مل كلذلو

 سانلا لاخداو برعتلا ىف هرود ناف انه نمو

 . . ليلق مالسالا ىف

 رصم ىق وأ قارعلا ىف انثحب ءاوسو

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا دجن انناف ء سلدنألا وأ

 برع نم اوناك ساتلا نيب اوثبنا نيذلا ءالؤه

 ىلع راصنألا بلثغ امل مث « رمألا لوأ نميلا

 عزتتاو « ةيبرعلا ةسايسلا كرتعم ىف مهرمأ

 ملم اي 5-1



 ناديم راصنألا كرت < :مهنم رمألا نورجاهملا

 « شيعلا بلاطم ىلا اوفرصناو,رةسايسلا

 املكو . ةينميلا ةلمج ى نودعي راصنألاو

 فرصنا كرتعملا كلذ ىف برعلا نم قيرف مزهنا
 ةعارزلا وأ راصمألا ىف ىثيعلا بلط ىلا هدارفأ

 ةلت ةسايسلا تناك دقف اذهلو . فايرألا ىف

 دعب .برعلا نم قيرفب ةماعلا ةايحلا ناديم ف
 ىتلا ىه ةمزهنملا تاعامجلا هذهو « قيرف

 ىف ىقيقحلا امهرصن ةيبرعلاو مالسالل تققح

 نمو ©« سلدنألاو برغملاو رصم لثم دالب

 تلغتشا ىتلا تاعامجلا مظعم تنوكت اهدارفأ 1

 . راصمألاو ةلودلا زكرم ىف سردلاو ملعلاب

 اوأدب برعلا نا لاقي نأ أطخلا نمف اذهلو

 طالتخالا نع عفرتلا ةسايس نع نولختي

 « الثم كلملا دبع نب ماشه مايأ نم ىلاهألاب
 ةيلمعب لب ةسايسب قلعتي ال انه رمألا نأل
 . ةيادبلا ذنم تأدب ةيعيبط
 بلطو ملعلاب اولغتشا نيذلا كئلوأ نأ ظحالن

 مهتبورع نع اولختت مل ةعارزلاو شاعملا

 نيظفتحم سانلا اوطلاخ لب « اهب مهزازتعا وأ

 اوثروأو مهعم اوجوازتو « ىبرعلا مهروعشب
 برعلا دالوأف « ةيبرعلا مهتمورأ مهدالوأ

 ىحاونلا ىف برعلا دادعأ ناف مث نمو ؛ برع

 ةبونعم تازايتما مهل تناكو « ةدايز ىف تناك

 هذهو « ةغللاو لصألاو نيدلا مكحب ةيدامو
 ساسنلا ىلا ببح امم تناك تازايتمالا

 ذاختاو. مالسالا لوخدو « مهيلا باستتالا
 . ةيبرع باسنأ عانطصا لب « ةيبرع ءامسأ

 نأ انب ريدجو

 . ةكرشسح عبتت ريسعلا نم ناك انه نم

 لب اهدحو رصم ىف ال « برعتلاو مالسالا

 ىهف © ىرخألا ةيمالسالا قلودلا ىحاون ىف

 انيس تواسؤ ةيادتلا ذب هاذ ةينيط ةيابق
 ”كانهو انه تضرعتو « دحأ هيلا هبنثي مل

 ع ام انيح اهتلطع وأ اهيلع تناعأ فورطظل

 الثم سراف ىفف . اهقيرط ف تضم اهنكلو
 نم عسوأ تاوطخب رشتني مالسالا دجن
 راس سلدنألا ىفو ؛ ةّيبرعلا ةغللا راشنتا

 ىو « مالسالا راس امم عرنأب بارعتسالا

 بابسأل بنج ىلا ابنج نارمألا راس رصم
 سانلا ناك ىتلا تاغللاو ةيحنيسملا ةلاحب قلعتت

 . برعلا اهلخد امدنع رصم ىف اهب نوملكتي

 ناك دقف « ةيحيسملاب لصتي اميف امآف

 ضرع اغلبم غلب دق ةيئارصنلا بهاذملا فالتخا

 ىف ضومغلاو ماهبالل ةينارصنلا ةديقعلا لوصأ
 ةيحيسملا ةديقعلا نكت ملو . ساسنلا رظن
 « دعاوقلا ةرقتسم وأ ملاعملا ةددحم كاذ ذا

 ديدحتلا وحن ىعسم ةينيدلا عماجملا تناكو

 عماجملا نوئش نكلو « ريرقتلا ىلع لمعتو
 -« ىحاوتلا تايبصعو صاخشألا ءاوهأ اهتياش

 ضارسغأل ةرطابألا لخدت اهرمأ دسفأو

 « رصم تناكو . انيح ةيصخشو انيح ةيسايس
 ىف تهجتا دق « ةيطنزيبلا ةلودلا دالب نيب نم
 .اهاجتا ةينارصنلا ةديقعلا تالضعم ريسفت

 نابهرلاو ةسواسقلاو ةكراطبلا صرح ادحاو

 ' هتياهن ىلا عارصلا لوأ نم هب كاسمتسالا ىلع

 « حيسملا ديسلل ةدحاو ةعيبطب لوقلا وهو

 بس مج سس



 ىف نيريثك اراصنأ نييرصملا .ىأر بسك دقو
 ةينيطنسقلا ىف لب ىرغصلا ةيسآو مابسنلا

 لاشمأ نم ماظع ةكراطب عاطتساو « اهسمت

 نأ ىردنك سآلا سلريكو سوروقسويد

 « ةينيدلا عماجملا ىف ىربك تاراصتتا اوبسكي
 عارصلا اذه ءانثأ ةيرصملا ةيموقلا تظقيتساو

 لوقلا ىهو -- ةيزيفونوملا تحبصأ ىتح

 ةيموقلا رهاظم نم ارهظم - ةدحاولا ةعيبطلاب

 رشا

 هذنه ىلا ةيطنزيبلا ةلودلا تهبنت دقو ش

 ترصتتا ىتح اهدهج ىصقأ تلذبو « ةيحانلا

 7 ةينوديقلخ عمجم ىف نيبرصملا ىأر ىلع

 عمجمب ىطبقلا خيراتلا بتك ىف ىمسي ىذلا

 لصفتنا عمجملا كلذ خيرات نمو . صوصللا

 ةسينك نع امات ايحور الاصفتا نويرصملا

 تذخأو « اضيأ امور ةسينكو ةينيطنطسقلا

 سف" نيم عم لمعتست ةيطن زيبلا ةلودلا

 نود مهتديقع نع مهفرصل داهطضالا لئاسو
 نويرصملا رفت رصم سرفلا ازغ املف . ىودج

 لامعأ نم هوبكترا ام ببسب رمألا لوأ مهنم

 ةرم لوأل اوسحأ مهنكلو «, ةوسقلاو فنعلا

 ةلودلا كلت نع مهتسينكي لاصفتالا لئاضفب

 بعاتملا الا اهماتأ ىف اوفرعي مل ىتلا ةيطن زيبلا

 داعو سرفلا جرخ املف . داهطضالاو

 بعاتملاو تاداهطضالا مهعم تداع نويطن زيبلا

 سريق بصعتملا فقسألا كلذ ةلودلا تبدنو

 نيبرصملا ةمواقم ىلع ىغقيل سيزاف فقسأ

 : مهسئانك مدهيو

 ليوطلا عارصلا اذه ةجينت تناك دقو

 بهاذملا ببسي زاكفألا ةليلب نم هللخت امو
 ىف اهنم ةبغر ةلودلا اهتحرتقا ىتلا ةريثكلا

 لاجر داهتجاو « ةفلتخملا بهاذملا نيب بيرقتلا

 ةحبتت تناك « ءارآلا هذه ضرف ىف ةلودلا

 رصم ىف ةيحسملا رمأ فعض نأ هلك كلذ

 ثيحب « سانلا راكفأ تلبلبتو « اديدش افعض

 رصم برعلا حتتف امدنع هنآب لوقلا نكمي ال

 «لقألا ىلع ةيبهذم وأ ةينيد ةدحو كانه تناك

 نأ ىلا ةينارصنلا ىخروؤوم ضعب بهذ ىتح-

 « ةيرصملا سفنلا قامعأ ىف لغلغتت مل ةيحيسملا

 نم ائيش ريغت مل ةيحيسملا نا » : رقيفيل لاقو

 ريثأتلا ىلا لصت ملو « ىرصملا سنحلا حور
 لوحتت ملو « دارفألل ةصاخلا ةايحلا ىف

 لاقو . « ةيحيسملا ىلا اقداص الوحت حاورألا

 نكي مل ىذلا ءىشلا نا » : تييق نوتساج

 ةديقعلا وه برعلا اهلخد امدنع رصم ىف رثأ هل

 ترصتقا طابقألا ةينارصن نا . ىنيدلا حورلاو

 انتاو « نييطنزيبلا عم ةيديقع تاعزانم ىلع

 موقت ةضراعم ركبم نمز ذنم مهدنع ظحلنل

 انتا لوقت نآ انعطتسا امير لب « ءايربك ىلع
 رهظ دقو . ايبلس ايموق اروعش مهدنع حملت
 هرهاظم ىلجأب ىرصملا ىموقلا حورلا اذه

 نم اذه ناكو . ةينوديقلخ عمجم دعب
 اذا امع لءاسنت نأ انل قحب ثيحب حوضولا

 هتقيقح ىف ةيزيفون وملل طابقألا بصعت ناك
 اعانتقا نوكي نأ لبق ىطن زيبلا ناطلسلل ةهارك

 . 6« ةديقعب

 عا هنو تح



 مهف ىلع موقت ال اهلك لاوقألا هذهو

 ةقيقح لهاجتتو « ةيرصملا سفنلل حيحص
 لئاوأو سداسلا نرقلا لالخ ةينارصنلا لاح

 ةديقعلا نأ عقاولاف . نييداليملا عبابسلا

 ىف نيحلا كلذ ىلا تناك اهسفت ةيحيسملا

 نايهرلاو ةمقاسألا ناكو « نوكتلا روط

 « اهلوصأ ديدحت نولواحي سمانكلا لاجرو

 « هرمأ نم ةريح ىف ناكف ىداعلا لجرلا امأ

 لصتي اميف حضاو ءىث ىلع دعب رقتسي مل
 ةيقاب ةينثولا راثآ تناكو « هنيد لوصأب

 مظعم دنع ةيحيسملا موهفمب طلتخت لازت ام

 برعلا حتفل انتسارد ىف انتبثأ دقو . ماوعلا

 ةريزجلا هبش نم ةريثك ىحاون نأ سلدنألل
 قبطنيو « ةينثولا ىلع لازت ال تناك ةيريبيالا
 لهأ نا لوقت نأ ةالاغملا نمف « رصم ىلع اذه

 عباسلا نرقلا لئاوأ ىف اوناك اعيمج رطقلا

 اوناك مهنم نييحيسملا نأ وأ « نييحيسم

 تناك لب « اهتعيرشو ةديقعلا لوصأب نيفراع
 لسشم « رصم ىف ةفورعملا ةيحيسملا زكارم
 فالخ ىف « سويقنو نويلبابو ةيردنكسالا
 . ضعب عم اهضعب

 طابقألا ءامعز دنع دمئاسلا ىأرلا ناكو

 حيسملا ديسلا ىف هيأرو مالسالا نم ادج ابئرق
 نأ اذهل ريسعلا نم نكي ملو ؛ مالسلا هيلع

 دهج نود مالسالا ىلا مهنم نوريثكلا لوحتي

 ديقعت ال لهس نيد مالسالا نأو ةصاخ « ريبك

 حرش ىلا جاتحي ال هب سانلا عانقاو « هيف

 ىيحيسمل ةبسنلاب وهو « نيليوط ليصفت وأ

 ناك نيحلا كلذ ىف مهيلا نمو ماشلاو رصم

 ةبراضتملا بهاذملا ةهاتم نم احيرم اجرخم
 ىتح « نيتعيبطلاو ةدحاولا ةعيبطلا لكاشمو

 ٌكاذ ذا مالسالا ىف اوري مل نييحيسملا ضعب نا

 « ةيحيسملا بهاذم نم اديدج ايهذم الا
 نكي مل مالسالا ىلا هيلع اوناك امم لاقتتالاف

 ىلا نيد نم اجورخ مهنم نيريثكلا رظن ىف
 سمئانك باصأ ام كلذ ىلا انفضأ اذاف « نيد

 داهطضا نم مهنيد لاجرو مده نم طابقألا

 ناب ثيحب « نييطنزيبلا ىديأ ىلع ديرشتو
 « ةسواسق الو سمانك الب ىحاونلا نم ريثكلا

 . ديدجلا نيدلا ىلا مهلاقتتا ةلوهس انروصت

 ىرصملا لقتي مالسالا ىف لوخدلا نا مث

 ماكحلا ةبترم ىلا ىنابسالا وأ ىبرغملا وأ
 بلاطم مهلهاوك نع عفريو « ةلودلا باحصأو

 ةلماعملا نم ةوحنب مهلعجيو « ةريثك مراغمو

 اهب نوضتخي لامعلا ضعب ناك ىتلا ةصاخلا

 ريغ ةراشا ىزيرقملا راشآ دقو .

 ىف برعلا راشنتا نيب ةقالعلا ىلا ةدوصقم

 ملو » : لاق « اهيف مالسالا راشتناو فايرألا

 نم ةئاملا دعب الا رصم ىرق ىف مالسالا رشتني
 نب هللا ديبع لزنأ امدنع ؛ ةرحهلا خيرات

 «ىقرشلا فوحلاب اسيق لولس ىلوم باحبحلا
 رثك + ةرجسملا عش نم ةقاثلا ةئاملا تناك اف

 . « اهيحاونو رصم ىرقب نيملسملا راشتتا

 نييمدلا

 عمجت زكارم نا لوقت نأ ابيرغ ادب امبرو

 ةيردتكسالاو طاطسلا ىف « ىبرعلا دنجلا

 ىف ريبك رثأ تاذب نكت مل « الثم ةزيجلاو

 كيا



 اوه اذه نكلو . دالبلا ىف.مالسالا راشتتا

 ةيبرع زكارم تلظ زكارملا هذه نأل « .مقاولا

 مهنكلو « نييرصملا نم رفت اهلزني ةفرص
 ىدؤي ىذلا لاصتالا!ذهبرعلاب اهيفنولصتنال
 تناكدقفءدئاقعلاو ءارآلا لاقتناو مهافتلا ىلا

 « دالبلا لهأ هلزني ال اركسعم الثم طاطسفلا

 اهنم ىح لك ءايحأ ىف برعلا هيف شيعيو

و ©« برعلا نم ليبقي صاخ
 , ىه ءايحألا هذه

 اع ةيردنكسالا ىو « ططخلا ىمست ىتلا

 تفرع هب ةبصاخ نكاسم ىف ىبرعلا دنجلا
 عضوم برعلا لوح كلذكو « ذئاخألا مساب

 « نصح ىلا هولطتخا ىذلا « ةزيحلا »

 دقو « طاطسفلا ططخ هبشت اططخ هومسقو

 اميف نم ىلع ةلفقم تاركسعملا هذه تلظ

 راشتتا ىف رثآ تاذب نكت ملف « اليوط انمز
 راشتنا ىف رثأ تاذ تناك امنا « مالسالا

 ةيبرع زكارم تناك دقف « اهتفاقثو ةيبرغلا
 ةصاخ ةفصب طاطسفلا ىف تاآشنو « ةفرص

 ىف رثألا دعبأ اهل ناك ةيهقفو ةيملغ سرادم

 ازكرم رصم لعج فو « سائلا نسلأ بيرعت

 . ةيسيئرلا ةيبرعلا ةفاقثلا زكارم نم

 عم بنج ىلا ابنج ةيبرعلا ترشتتاو
 راشنتالا ىلع اهدعاس دقو « مالسالا راشتتا

 ةغل مهل نكت“ مل نيحلا كلذ ىف نييرصملا نأ

 دقق « ناكم لك ىف اهب نومهافتب ةدحاو

 . نوكتلا رود ىف كاذ ذا ةيطبقلا ةغللا تناك

 سماخلا نيئرقلا لالخ الثم ايروأ تافلك تناك

 ةينيتال تاجهل اياقب : نييداليملا سداسلاو

 ةراضحملا ؟ 4 - م

 ةرسخأتملا روصعلا ةينيتالب فرعت ةطحنم

 « طباوض الو اهل وحن الا 1.6 طوك اوكتم

 « ةيحان لك ىف نامرجلا تاغل اهيلع تراغأ

 تاحهل أشنت تأدبو كلت هذه تطلتخاو

 ىتح براقتت تاجهللا تذخأ مث « ىحاونلا ىف

 ةيسترف تناكأ ءاوس « ةيلحملا ةغللا تأشن

 ةغللا هذهل نكت ملو . ةينامرج وأ ةينايسا وأ

 ضعب ى الا ءىثلا ضعب ةتباث ةروص ةيطبقلا
 مث . اهتسواسق ضعب هبتك اميفو ,.سئانكلا

 ترثأت « ةليلقلا رئاودلا هذه ىف ىتح « اهنا

 ضعب لضف لب « ةيقيرغالا ةغللاب اميظع ارثأت
 . ةيقيرغالاب اوبتكي نأ رصم باتك

 ةيقيرغالاب بتكت ةيمسرلا قئاثولا تناكو
 ةباتكلا ىف ال ةتباث ةغل اهل نكت مل دالبلا نأ ىأ

 . مالكلا ىف الو

 ةينغ ةلماك ”ةغل ةيبرعلا ةغللا تلخد مث

 ةياتك اهلو « ءىش لك نع ريبعتلا ىلع ةرداق
 نآرقلاو مالسالا ةغل ىه مث «.ةفورعم ةتباث

 نود اهريغ تبلغ اهنأ ىف ةبارغ الف « ماكحلاو

 . ىداولا لهأ ةنسلا ىلع بلغت تذخأو ةقشم

 ىلع لب طقف رصم ىلع قبطني ال مالكلا اذهو
 كلذ ىنعم سيلو . اضيأ سلدنألاو برغملا

 قةلوادتملا تاغللا لحم تلح ةيبرعلا ةغللا نأ

 تايسألا نط نحن أامناو ؛ ةدحاو ةعفد رمم

 اهراشنتا امأ « اهمامأ قيرطلا تدهم ىتلا

 اذاو . نينسلا رم ىلع تمت ةئيطب ةيلمعف هسفن

 « ةالولاو ةاضقلا » لشم اباتك انأرق نحن

 تاوطخ ضعب عبتتت نأ انعطتسا ىدنكلل

 كد اا هع



 تارشع لالخ نم كلذو « راشتتالا اذه

 رابخأ ىف ىدنكلا اهدروي ىتلا تاياكحلا

 نأ ةلاحرلا مالك نم مهمت اننكلو . ةاضقلا

 اعيمج رصم لهأ ةنسلأ دست مل ةيبرعلا ةغللا

 ديعس نب ىلعف « ىرجهلا سداسلا نرقلا ىتح
 نومهفي ال رصم ىف سائلا نأ نم وكش الثم

 ىئيبرشلا نأ لب « مهفلا مامث « برعملا هئاسل »

 نيحالفلا نا لوقي ©« فوحقلا زه » بحاص

 هماتأ ىف نوملكتي اوناك ىحاونلا ضعب .ىف

 امهل ناك نيرمأ ىلا ريشن نأ انب ريدجو
 ةيبرعلا ةغللاو مالسالا راشنتا ىف رثألا ميظع

 ناورم نب كلملا دبع رارق لوألا : رصم ىف
 تناك دقف « نيواودلا بيرعتب “ءدر/هاب ةنس

 طابقألا نم ريشك رطضا نأ كلذ ةجينت
 ىلا تب قفاظولا لولوج اوناك قيمك

 ىتح ةيبرسعلا ملعتو مالسالا ىف لوخدلا
 كلملا دبع رارق نا معن . مهفئاظوب اوظفتحي

 اسيا اوم نيتك لمار.« هريقاذحبإ حيلي لل
 ةسرعلا ةفرعم نكلو « ةماعلا فئاظولا نولوتي

 . فئاظولا هذهب مهظافتحال امزال اطرش تناك
 برعلا طاقساب مصتعملا رارق وه ىناثلا رمألاو

 ةبالو ءانثأ مهتايطعأ عطقو نيواودلا نم

 ه1 تس نب انيغ لا دعا نإ ضنا ردك
 برعلا حبصأ دقف ع مسه - مسإ/بإولو

 ؛ ءاوس طابقألا نأشو مهنآش « ةيعر كلذب

 آبلا احبصأو ؛ نيبناجلا نيب زجاوحلا تلازو
 . اهكارتأو ةلودلا ىلع ادحاو

 ةاسيحلا ىف برعلا جامدنا نأ ودبيو

ق كاذ ذا ناك رصمب ةماعلا
 اطوش راس د

 لعف در هل نكي مل رارقلا اذه نأل « اديعب
 هركني نأ عقوتت انك امنيبف « برعلا نيب فينع

لع رصم برع
 مهيبأ ةركب ى

 ظحلن ال «

 م مادجو مخل نم رحق راعتتيلااالا
لاولا ىفق « ةئامسمخ ىلع مهددع دزي

 ىلع ى

 جتنتسا دقو . ءىش لك ىهنتاو مهتمواقم

تحا برعلا نأ روبقلا دهاوش نم تبيق
 اوظف

 « نامزلا نم نينرق ىلاوح مهلئابقل باسنتالاب

أ ىلع نوصرحب اوناكف
 دهاش ىلع اوبتكي ن

ىلا ةليبتلا ب ثيل نبا تاعي ىلا تيرا
 

و « اهيلا بستني
 ىثالت كلذ نكل

 ' نرقلا لالخ

 ىلا نوبسني سانلا حبصأو « ىرجهلا ثلاثلا

 نأب لوقلا عيطتسن لاوحألا ىأ ىلع
 لالخ  امامت اهتيمهأ تدقف ةيطبقلا ةغللا

 باتتك دجن انئاف « ىرجهلا عبارلا نرقلا

 سريواسو قيرطبلا نب ديعس لثم - طابقألا

 تناكو « ةيبرعلاب نوبتكي -- ىنينومشألا
 تناك ولف « طابقألا ىلا ةهجوم مهتاياتك

 ءاسهب اوبتكل مهناسل ىلع ىرجأ ةيطبقلا
 نأ ىلع ليلد كلذف « ةيبرعلاب اوشك دقو. امأ

 سانللا ةغل تحبصأ دق تناك ةسرعلا ةغللا

 ىلع اقابطنا رثكأ كلذو . طابقأ ريغو اطانقأ

 لهأ نم نيريثكلا نأ ىفني الو « ةباتكلا ةغل

 اهنكلو « ةيطبقلاب نوبطاختي اولظ ىحاونلا
 اهنم قبب مل ىتح « لاوزلا ىلا اهقيرط ىف تناك

 ل سيل س



 ى ةليلق اياقب الا ثيدحلا رصعلا علاطم ىف
 . ةقيض رئاود

0 

 « طغض وأ قاهرا نود رصم قف تمت ةيلمعلا هذه نأ -- كلذ بناج ىلا -- ظحالنلو
 ةلودلل ةصاخ ةسايسل ةجينت منت" مل لب
 كلذ ناكو . ةغللا وأ مالسالا رشن ىف ةنيعم ةسايس اهل نكت مل ةلودلا ناف « ةيمالسالا
 هراتخا نم ”مالسالا راتخاف ء ظحلا نسح نم
 نم اهملعت نم ةيبرعلا ملعتو « عانتقا نع اعئاط
 عبتتملا نا لب . هحلاصم نم عفادب هسفن ءاقلن
 الت ىذلا لوألا نرقلا لالخ « رصم رابخأل
 ماكحلا ةسايس تناك امنأكو ظحالب « حتفلا
 عطق دقف « ةيرصملا ةيحيسملا ءايحا ىلا ةعفاد
 سفنتف ةيطنزييلا ةلودلاب رصم ةلص برعلا
 م نوم“ ب اولبقأو «ءادعصلا نويزيفون وملا

 : اوءاش فيك ةينيدلا مهنوئش نومظني برعلا مهكرتو « اهسئانكو مهتديقع روم نم ىهو
 ءانب نوديعبو نوديري ىذلا كرطبلا نوبختني

 « ةديدج سئئانك نونبي لب « ةمدهتملا سئانكلا
 مهأرق نع ةيقيرغالا ءامسسألا نوليزيو
 . ةيطبق ءامسأ اهلحم اولحيل مهيحاونو

 ةيقابلا ىربكلا ةيطبقلا سمانكلا مظعمو
 ةسينك لثم « نييومألا مايأ تينب امنا نآلا ىلا
 صقرم سدفقلا َة ينكو راسقم 9

 رابك ناك لب « اهيلا امو انيم ىبأب ةفورعملا ءارمحلا ةسينكلاو سجرجرامو ةيردنكسالاب
 نم » هنا نولوقيو كلذ نع نوضري ةعبهل نب هللا دبعو دعس نب ثيللا لاثمأ نم ءاهقفلا

 رسم طابقا ىلع قبطت منو . « دالبلا ةرامع
 ىنابملاو بوكرلاو سايللاب ةصاخلا دويقلا
 ءاهقفلا نم رمت اهبسن ىتلا - سئانكلاو

 ىف الا - هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلا

 اددشتم ايلاو دجن داكنال و « ةليلق تابسانم

 بحر حماستم هلاو هبقعأ الا ةيحانلا هذه ىف
 . هيلع اوناك ام ىلا طابقألا رمأ ديعي ردصلا

 ىف رصم ىف هئيدب ظافتحالا دارأ نم شاعف

 اذاف « هدعب لب ىمطافلا رصعلا ةباهن ىتح مالس

 باصأ دقق فيح كلذ دعب مهباصأ دق ناك

 عسم اعيمج اياعرلا ناكو ؛ هلثم نيملسما
 « ىرجهلا سداسلا نرقلا ذنم ءالب .ف مهماكح

 . نيملسم ريغو نيملسم

 ام دنع اليوط فت نأ ىغبني ال اذهل

 طابقألا تاروث نم نيقرشتسملا ضعب هيصحب

 انيصحأ اننأ ولو . نيملسملا ماكح ىلع

 مهماكح ىلع مهسقآ نيملسملا تاروث

 هذه نأو ةصاخ « ىدم دعبأو رثكأ اهاندجول

 ةريدج ةئيه ذخأتو دتشت مل تاروثلا

 بابسأو . سابعلا ىنب رصع ىف الا ةظحألملاب
 نم ءزج ىهو « ةيلام اهلك تاروثلا هذه

 ةيسابعلا ةلودلا تكبترا ىتلا ةيلاملا بعاتملا

 تاروثلا هذه ربكأ نأ ركذن نأ ىفكتو . اهيف

 ىهو -- نومأملا مايأ من١ /515 ةنس ىف تناك

 ىلا هب تءاجو نومأملا تحعزأ ىتلا ةروثلا

 ةروشثلا هذه نكت ملف -- اهرمأ فالتيل رصم
 « طابقأ ةروث هلك ىرحبلا هجولا تمع ىتلا
 فيحلا نأ ىأ ء اضيأ برعلا اهيف كراش لب

 لإ



 نمو « عيمجلا ىلع اماع ناك اهيلا عفد ىدذلا

 :مالو امدنع مصتعملا ةسايسل ةرشابم ةجينت

 نم ئبرغلا مسقلا رومأ نومأملا ةفيلخلا هوخأ

 هدئاق مصتعملا لسرأ دقو . سابعلا ىنب ةلود

 .ىف نيكرتشملا برعلا ةروث دمخأف نيشفالا

 « دورشبلا لهآ الا هيلع صعتسي ملو « ةنتفلا
 ةريحب ىبونج اتلدلا لامشب ةيحان ىهو
 « ةدنثو فنع ىوذ اهلهأ ناكو « سلربلا

 لسصب الف مهيحاون تاعقتتسمب نومصتعي
 ىلع ةمئاد ةروث ةلاح ىف اوناكو . دحأ مهيلا

 ةناعتسالا نومأملا لواح دقو « ىرعلا مكحلا

 هجوف « ىودج نود مهتكراطب نم نينثاب مهيلع
 ةنس رخآوأ ىف مهعضخأ ىتح مهوحن هتوق لك

 رخآ هذه تناكو « م١2 ةلس رخاوأ /5

 ءانثأ ىفو . اضيآ طابقألا تاروثو مهتاروث

 ةيرثملا ةصق تثدح رصمل هذه نومأملا ةرايز

 ىتلا « لمنلا ءاط ةيرقب ةيطبقلا ةيرام
 ةيده هل تمدقو هباحصأو نومأملا تفاضتسا

 اهاور دقو ©« بهذلا نم سسايكأ ةرشع

 نم اندعبتسا امهمو . هططخ ىف ىزيرقلملا

 ةيحانلا هذه ءاخر ىلع لدن ىهف « اهتاغلابم

 نيبو . مايألا كلت ىف اتلدلا قرش ىحاون نم

 نولوط نب دسحأ ةلود مايقو ةروثلا هذه

 . نيثالثو نامث ىلع ديزت ال ةليلق تاونس

 : ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ةماعلا لاوحألا

 حتفلا دعب رصم ىف لاوحألا ترج اذكه

 نمأو اهنوئيش ترهدزا : اماعف اماع ىمالسالا

 : ىومألا رصعلا لالخ اهلاوحأ تيخرو اهلهأ

 و نا باصأ ام اهبيصي. ذي .مث
 قيضلاو بارطضآلا نم ةيمالسالا ةلودلا

 نكلو . ىسابعلا رصعلا نم ءادتبا نتفلاو

 : الوبقم ابيط اريس تراس ةلمجلا ىلع لاوحألا
 ضرألا ىف ىدبألا مهلمع ىلع نويرصملا لبقأ
 . ىمالسالا مكحلا ةلادع ىلع نيدمتعم

 ىع ىهف « اهليصاحم دادعت ىلا انب ةجاح الو

 ىطسولاو ةميدقلا اهرصعأ لك ىف اهفرعن ىتلا
 ناك دقف « ناتكلا ىلا ةراشالاب ىفتكتو

 رصم ليس صاحم مهأ حمقلا دعب

 ىف هنوجسلي نويرصملا ناكو « ةيداصتقالا

 تناكو . جسسانملاب ترهتشا ىتش حاون

 ملاعلا ىف ةروهشم ةيرصملا ةيليتلا تاجوسنملا

 نيليلق ريرحلاو نطقلا ناك املو « هلك ىمالسالا

 ناكو « بلاغلا وه ناتكلا جيسن ناك دقف

 ةماعل اصيخر ايداع اعون هنم نوجتني نويرصملا
 عاسبي ةيلاغ ةقيقر ىرخأ اعاونآو سانلا
 اذقو © ةضف مهردب اهضعب نم مهردلا

 ةيردنكسالا ةقيقرلا عاونألا هذهب ترهتشا
 ابايث نوجرخي امهوجاسن ناكو 4 سينتو

 ع ةندبلا اهتم دحاولا ىمسب , -ةقرلا ىف ةياغ

 ريغ ةمحلو ةادس لزغلا نم هيف لخدب ال »

 ةعانصب بهذلاب هيقاب جسنيو « نيتيقوأ
 . ةطايخ الو ليصفت ىلا جاتحت ال ةمكحم

 ناكو . « رانيد فلأ بوثلا اذه ةميق غلبتو

 بصتقلا ىعسي اعون نوحسن طايمد .لهأ

 تشاو . التتدلا نم اعون ناك هنأ بلغي
 اهلكو 4 ةئوتو ةريمدو اطش اضيأ جيسنلاب



 نطقلاو ءفوصلا ناكو . طايمدو سينت برق
 نيثومسشألاو سيقلاو اسنهبلاب ناجسني
 دالب نم سديرق ريبصصوبو سانهاو ميمخاو
 .ريرحلاب ةصاخ ميمخا ترهتشاو « ايلعلا رصم

 اعاونأ ركتحت تناك ةموكحلا نأ ودببو

 ةيمالسالا ةرادالا تثرو دقو « جيسنلا نم
 تناك ىتلا ةيطنزيبلا ةرادالا نع كلذ رصم ىف

 نويرصملا نوجاسنلا ناكو . ريرحلا ركثتحت
 اًدهو ) اجذاسو انولم هنوعنصي ام نوجرخي
 طويخب هنوحسني دقو ( « ةداس » ظفل لصأ

 . تاياتكلاب هنوئيزي دقو « ةضفلاو بهذلا
 ىتلا جسانملا نم جرخي ىذلا جيسنلا ناكو
 اذهل نأ ريغ « زارطلاب ىمسي ةلودلا اهركتحت
 ةصاخ ةشمقأ اهمهأ ؛ ةريثك تالولدم ظفللا
 عتصم هانعم حبصأ مث « اهلاجرو ةلودلاب
 جسنم ى أ «ةماعلا زارط» لاقي ناكف « جيسنلا

 هكلمت جسنم ىأ « ةصاخلا زارط » و « ماع

 مظعأ رصم تناك دقف ةلمحلا ىلعو . ةلودلا

 نءو « ىمالسالا ملاعلا ىف جيسنلل زكرم

 نيو ب ءاررمألا و ءايقاخلا يسيل مك عجام
 .هجو لك ىف جيسنلا نولمحي راجتلا ناك رصم
 مايأ ذنم رصم ىف عنصت ةبعكلا ةوسك تناكو

 ىلا كلذ ىلع رمألا لاز الو « باطخلا نب رمع
 . ماع دعب اماع ندا

 تاعانص نم ةيمهألا ىف جيسنلا ىليو

 ىلع ثاحبألا تلد دقف « نفسلا ةعانص رصم
 ىف انهل زكرم مظعأ كاذ ذا تناك رصم نأ
 . طسوتملا ضيبألا رحبلا نم ىقرشلا ضوحلا

 ٍ ليطاسألاو نفسلاب نيملسملا ةيانع تأدب دقو

 رصحبلا لحاوس نيصحت رمأ نم مهغارف دعب
 سراحملا ةماقاو « مهناطلس تحت ىتلا ضيألا

 ةماقاو « ةلتاقملاب اهككشو لحاوسلا ىلع

 ءىطاوشلا ةبقارمل ماقت جاربأ ىهو « رظانملا »

 اهيف دقوت مضاوم ىهو « ديقاوملا » ميظنتو

 لصت ىتح دقومل دقوم نم لقتنت ديقاوملا

 نمز ىف طاطسفلا ىلا لحاسلا نم رابخألا

 ةيانعلاب كلذ دعب نوملسملا آدب مث . ليلق

 صاخ هجوب ةيانعلا هذه ترهظو.« مهليطاسأب

 « نينمؤملا ريمأ جيلخ برعلا رفحف « رصم ىف
 طاطسفلا ىلامش لتنلا نم جرخت ةائق وهو

 . مزاقلا دنع سيوسلا جيلخ ىلا لصتو
 حمقلا لمحت ىتلا نفسلا ءاشناب اومتهاو

 ىلا اهنمو مزلقلا ىلا طاطسفلا نم هيلا امو
 دنع ةعانص راد كلذل اوأشنأف « زاجحلا

 ةريزحب تيمس اذهلو « رصمب ةضورلا ةريزج
 ةقئاف ةعارب نويرصملا رهظأ دقو. « ةعانصلا

 ها افرع لوتس انين 6 نشنللا لك وق
 انفس اوأشنأف ىرخأ ةوطخ كلذ دعب اوطخ

 . ةييرحلا كراعملا ضوخت ارابك

 نفسلا ةعانصب نيملسملا مامتها ناكو

 قرش ف مهتيرحبب ماعلا مهمامتها نم اءزج

 ى لضفلا بحاصو « طسوتملا ضيبألا رحبلا

 متعا دقق « نايفس ىبأ نب ةيواعم ةكرحلا كلت

 ىناوم ىف نفسلا ءاشتاب ماشلا ىلع هتبالو ءانثأ

 ررقف « ةيطنزيبلا ةلودلا فاخأ امامتها ماشلا



 ةوقلا كلت ىلع ىضقي نأ زناطسنق اهروطاربما

 هل ىدصتف « اهدهم ىف ةيمالسالا ةيرحبلا

 ةميزه ىطن زيبلا لوطسألاب اوعقوأو نوملسملا
 / م6 ىراوصلا تاذ وأ ىراوصلا ةعقوم

 رحبلل ىقرشلا ضوحلا ةدايس تلقت ىتلا ٠8
 . نيملسملا ىديأ ىلا ضيألا .

 رصنلا اذه بسك ىذلا ىمالسالا لوطسألا

 . رصم نم تنتأ ةمساحلا ةوقلا نكلو « ةيماش

 ةيرصيق ىلا ماشلا نفسب ةيواعم راس امنيبف

 ةاون تناكو

 ةيرصم ةيرحب ةرامع تجرخ « ىرغصلا ةيسآب
 نب دعس نب هللا دبع اهسأر ىلع رصم نم

 « نييرصملا نم ةيتاون اهدوقي ناكو حرس ىبأ

 . طابقأ الا اهيف سيل نفس اهنيب نم ناك لب
 ىلع نيملسملل ازفاح ةعقوملا هذه تناكو

 راد نأ ودبيو « ليطاسألا نوئشب مامتهالا

 نيعأ تحتف ةضورلا ةريزح ىف ةعانصلا

 لاق دقف « رودلا هذه ةيمهأ ىلع نيملسملا
 مجاه عه ةنس تناك امل هنا » : ىرذالبلا

 ةعانصلا رود تناكو « ماشلا لحاوس مورلا

 نايفس ىبأ نب ةيوامم رمآأف « طقف رصمب

 رصم تلظو . « اكع ىف ةعانصلل راد ءاشناب

 لصفلا اذه ىف هنع ثدحنت ىذلا رصعلا لاوط

 اهطبق لظو « نفسلا ءانب زكارم مهأ نم ازكرم

 ىحاون نم ةيحان لك ىف مهب ناعتسي نأك ىتح
 . ةيمالسالا ةكلمملا

 تفشك ىتلا ىدربلا قاروآ ترهظأ دقو

 ديلولا رصع ىلا عجرت ىتلاو « واقشأ موك ىف

 تناك نفسلا ةعانص ذأ « كلملا دبع نبا

 مزاقلا فو ةضورلا ةريزج ىف « رصم ىف ةرهاز
 انلدت قاروألا كلت ضعبف . ةيردنكسالاو
 اريثك ناك كيرش نب ةرق ىلاولا نأ ىلع

 , لسري نأ واقشأ ةروك بحاص نم بثطي ام

 رود ىف لمعلل نيحالمو اعانصو الامع هيلا

 لوطسألا دادعا ىف ةمهاسملاو ةعانصلا
 ىلع قاروألا كلن لدت امك . ىبرحلا ىرصملا
 ءالرئه روجأ ىلع امدقم قفتي ناك ىلاولا نأ

 لوطسألا ىف نولمعي نيذلا نيحالملاو لامعلا
 اردق ةروكلا ىلع ضرفي ناك امك « ىرصملا

 ةعانصل ةمزاللا ةفلتخملا تالآلاو تاودألا نم

 اهيلع ضرفي ناك كلذك . اهفيظنتو نفسلا

 « لوطسألا ىف نولمعي نيذلا نيحالملا نيومت
 لمعلل نيحالملا ضعب لسري رصم ىلاو ناك امك
 قرشملا لوطسأ وأ برفغملا لوطسأ ىف
 ةماعلا ةيرحبلا تاعورشملا ىف ةيهاسملاو

 . ةيمالسالا ةلودلل

 ىسابعلا رصعلا لاوط كلذ رمتسا دقو

 فرصنت ملو « نييبويألاو نييمطافلا ىرصعو
 مايأ ى الا رحبلا نوئشب مامتهالا نع رصم

 ةقيثو انيدلو . ىزيرقملا لوقي امك كيلامملا
 موو / 4١< ةنس ىلا اهخيرات عجري ةيدرب

 عفدب رصم ةالو مامتها ميظع نع ةركف انيطعت
 ناك ام رادقمو « رصم لحاوس نع نييطن زيبلا

 ةمدخلاب مايقلل بعاتملا نم هنوناعب نويرصملا
 . مالسالا ءىطاوش ةيامحو لوطسألا ف

 ءانبل مزاللا بشخلا دروتست رصم تناكو



 ىرغصلا ايسآ نم امبرو « ماشلا نم نفسلا

 . ايروأ دالب ضعبو

 مهأ نم ةالولا رصع لالخ ىدربلا ناكو
 دقف « ةيداصتقالا ةميقلا تاذ رصم تاجتنم

 ىف ةرثكب ومنت نيتشبلا قاروأ تناك
 نييرصملا ةرهشو « مويفلاو اتلدلا تاعقنتسم

 ةروتكدلا تلاق . ةفورعم هنم قرولا لمعب

 قفهبقفلا نبا ركذهو » : فشاكلا ةديس

 رصم لعأل نأ ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 ركذيو « دحأ اهيف مهكرشي ال ىتلا سيطارقلا
 « ةروب ىف عنصت تفاك سيطارقلا نأ ىبوقعيلا

 ىو « طايمد لمع نم رحبلا لحاس ىلع ىهو
 عرف ىبرغ رحبلا لحاس ىلع ىهو ونيخأ ةنيدم
 سانلا ناك املطو . ةميسو اهل لاقيو « ديشر

 ىلع نودمتعي اوتاك ةياتكلل ىدربلا نولمعتست
 انثدحيف ىرحملا عبارلا ثرقلا ىف امأ . رصم

 سيطارق تلطع دنقرمس ديغاوك ذأ ىبلاعثلا
 اهيلع نوبتكي لئاوألا ناك ىتلا دولجلاو رصم

 نوكت الو « قفوأو قفرأو معنأو نسحأ اهنأذل

 كيشتابارك ركذيو . نيصلاو دنقرمسب الا
 رصم ىف تهنتا ةباتكلل ىدربلا قرو ةعانص نأ

 « ىرسجعملا عبارلا نرقلا ىلاوح لامجالاب

 لصو ىذلا خرؤملا ىدربلا قرو نأ عقاولاو
 نأ نيح ىلع همسو /سج» ماع ىف ىهتني انيلا
 اهخيرات أدبي دغاكلا ىلع ةبوتكملا قئاثولا

 تناك رصم نأ ىرن اذكهو « ا ماع

 ةعانص ركتتحت داكت امرقت ةالولا رصع لاوط

 نم مهريغك « قرولا عانص ناكو . قرولا

 تناكو . نييرصملا نم « رصم ىف عانصلا

 نم حتفلا دهع لوآ ىف « مهلك وأ « مهتيبلغأ

 لوألا ىرحمهلا نرقلا رخاوأ ىلاو . طابقألا

 معباطلا ةغيص تناك ىداليملا نماثلا لئاوأو

 حورو نبالاو بآلا » قرولا ىلع عبطي ىذلا

 تلدشسا ةغيصلا هذه نأ عمو < « سدقلا

 نأ الا « ىمالسآلا نيدلاو قفتي امب دعب اميف
 ىلع بيلصلا ةمالع نومسري اولظ ةبتكلا

 . « ةموكحلا قاروأ رهظ

 ةيسيئرلا تاعانصلا هذه بناج ىلاو
 ىرسخأ ةيديلقت تاعانصب رصم ترهتشا
 فزسخلاو بشخلا ىلع رفحلاو ةراجنلاك

 هذه لكو « نداعملا ةعانصو جاجزلاو

 اذاق . ةميدقلا روصعلا نم ةثراوتم تاعانص

 بوبحلا نم هردصت رصم تناك ام اهيلا انفضأ

 رصم ةراجت نأ انيبت تاماخلا نم هدروتستو

 مزاقلا نأو ء« ةقفان تناك رصعلا كلذ ىف

 ةرفاو تناك ديشرو ةيردنكسالاو طايمدو

 ةيردنكسالا رمأ لحم ضي ملف . طاشنلا

 حدتنلا دعب اهل ةيمهآ ال ةيرق ىلا لوحتتو
 دقف « نيقرشتسملا ضعب لوقي امك ىمالسالا

 « ةنس نيثالث وحنب ىمالسالا حيتفلا دعب اهراز

 فلوكرآ « 7٠6 / ها ه) - ه٠ ةتس ىأ

 ىقتلم اهنأب اهفصوو سدقملا تيب جاحح دحأ
 نأ زتيم مدآ ركذيو . ةيملاعلا ةراجتلا

 نرقلا ىف ناررقت انتاك دادغبو ةيردنكسالا

 امس الو ةيملاعلا راعسألا ىرحجهلا عبارلا

 . ةيلامكلا عئاضيلا ىف

 دس مالو --



 ىه رصم ف ةلمعتسملا ةلمعلا تناكو
 « ةيضفلا مهاردلا هروسكو ؛ ىبهذلا زائيدلا

 قئاودلا ىهو نيذه روسك تلمعتسا امبرو

 وه ساسألا نكلو '« ةيزنوربلا شامشنألاو
 لظ دقو . ىطنزيبلا هنزوب ىبهذلا رانيدلا
 ىتتح هب اقرتعم اتباث ىطنزيبلا رانيدلا نزو
 هنزو تابث ناكو . ةينودقملا ةرسألا مايأ
 “ نازيملا ةمالس نامضو هيف ةقثلا ساسأ
 لالتخا نا ىتح « ةيطنزيبلا ةلودلل ىداصتقالا

 ىلع ةلادلا ةمساحلا تامالعلا نم ربتعا هنزو
 نغلا يشي رببلا غو ةلوقلا دلع سأ نازفلا
 لوآ همسرو هئزوب رانيدلا نوملسملا

 ايمالسا ارانيد نوكسي اوأدب مث « رمألا

 0 ا يلا
 نزو ىلع ظفاحت مل ةيمالسسالا ةلودلا
 تلقو هتيق تبرطضاف « اهراشد
 اهريغك ةعلس ريئاندلا تحبصأو « هيف ةقثلا

 سانلا لظو ؛ بهذلا نم اهيف ام نزوي ردقت
 « نزولا تباثلا ىطنزيبلا رانيدلا نولضف

 يجمل ابنج نيتلمعتسم ناتلمعلا تلظو
 ا . امهتمق ىف فالتخا'

 نسساساك راسنيدلاب رصم تظفتحا دقو
 حبصأ الثم قارعلا نأ نيح ىف « اهتالماعمل
 هضرعتو بهذلا ةلقل ةيضفلا مهاردلاب لماعتي
 ىلع اتباث ىرصملا رانيدلا نزو ناكو . شغلل
 جارخلا لامعو ءارمألا نأل كلذو « بلاغلا

 تيبثت ىلعاو صرح ةطرشلا ةالوو
 ةيمسر ةيجاجز جنص ساسأ ىلع ةلمعلا
 . مهئامسأب ةعوبطم

 نازوأ ت

 ةيردنكسالا ىف برقلا لزانمو ةزيجلاو طاطسغلا

 انرشأ ىتلا طابقألا تار

 ةيمالسالا رصم خيرات لوصأ ركذت ال « اهيلا
 لصتي ام الا اهي تعقو ىتلا ثداوحلا نم

 و ادع اميقو

 طاطسفلاك برسعلا زكارم ىف اوماقأ نمب'

 ىف مهنم قرفت نم وأ ةيردنكسالاو ةزيجلاو

 ىقرشلا نيفوحلاك ىلفسلا رصم نم حاون
 رصم خيرات نب لوقلا نكمي ثيحب « ىبرغلاو

 ىدنكلاو مكحلا دبع نبا دنع هأرقت ىذلا
 . رصم ق ةيبرعلا تايلاجلا خيرات وه امنا الثم

 نيلصفتم ةصاخ طاطسفلا ىف برعلا شاع دقف

 ىضقت امي لصتي اميف الا « ني
 نيب نم طاطسفلا درفنتو « ةايحلا تارورض هب

 رصعلا كلذ ىف ندم نف نوملسملا ًاشنأ ام

 مل امنأك اصلاخ ايبرع ازكرم تناك اهنأب لوألا

 ةقوكلا دجن امئيبق . مهتريزج اهبرع رداغب

 « ءالصألا قارعلا لهأب نيتصاغ ةرصبلاو

 لتسا نمم اهناكس ةيبلاغ ةنيدم ناوريقلاو

 اهيف تلح ةيئايسا ةنيدم ةيطرقو « ربربلا نم

 نم ودبت طاطسفلا دجن « ةيمالسالا ةيلاجلا

 ريغ اهنكسي ال ةصلاخ ةيبرع ةنيدم رمألا لوأ
 . صلاخ ىبرع وج اهدوسيو برعلا

 « ةفوكلاو ةرصيلا فالخ ىلع « ىهو

 ةينبم طيطختلا ةحضاو ةلماك ةنيدم ترهظ

 رمألا لوأ اتئشنأ نيتاه نأ نيح ىف ؛ تويبلا

 نبللا ىنابمي بصقلا لدبتسا مث « بصقلاب
 نأ ضرف ىلع الا اذه روصتن الو . دعب اميف

 ألا ةيقب نع

 مس ماي بح



 .ناك عضوه ساسأ ىلع تأنثن امثا طاطسفلا

 هميظنتو هطيطخت برعلا داعأ « البق” ان وكس
 « نيئانب برعلا نكي ملف . دالبلا لهأ ةنواعمب
 مهتنيدم اونب مهنأ ىلع انلدي ام انيدل سيلو
 اهمسا نأ نم مجارملا هلوقت امو « مهيديأب هذه

 ضرف صاعلا نب ورسمع طاطسف نم قتشم
 لمتحملا نم ناك ناو « امام هضفر نكمي ال

 «نوطاسوف» ظفل نم اقتشم مسالا نوكي نأ

 قبس دقو . قدنخلا وأ ريفحلا ىنعمب ىنانوبلا

 رصق نيب ةعقاولا ةقطنملا نأ ىلا انرشأ نأ

 نآلا فرعي ام ىلا ( نويلباب نصح ) عمشلا
 عرازملاو ىرقلاب ةرماع تناك سمش نيعب

 مهتنيدم نوكت ذأ برعلا راتخاف « ةريدألاو

 دهعلا كلذ ىف نيملسملا ةداع تناك دقو

 ءانيب اوأدس نأ « ةندم اوئشني نأ اودارأ اذا

 . كلذ دعب ىنابملا هلوح نم موقت عماج دجسم
 « الثم ناوريقلاو ةفوكلا عم ثدح اذكه

 طيطختب برعلا ادب دقف طاطسفلا ةلاح ىف امأ
 هيف موقتبس ىذلا ناكملا ديدحتب ىأ « ةنيدملا

 صاعلا نب ورمع ماقأ لب « اططخ هميسقتو

 ةيلمعلا هذه ىلع افرششم هباحصأ نم الجر

 ىذلا « ىدتكلا جيدح نب ةيواتعم وهو

 نب ةيواعم ةرصن ىف ميظع رود هل نوكيس

 . كلذ دصي برغملا حتف ف مث نايفس ىبأ
 ف بترملا بولسألا اذه نوكي نأ دعبتسنو
 هنأ باغي لب « هسفن ورمع دنع نم ءاشنالا

 رابك نم هلوح ناك نم يأرب هيف دشرتسا

 ناكف « الدابتم مهنيبو هنيب دولا ناكو « طبقلا

 . دالبلا نوئش نم ريثكلا ف مهرواش
 تناك تاذلاب ةحاسملا هذه نأ اضيأ بلاغلاو

 مث « ورمع اهافصتساف « ةلودلا كالمأ نم
 حجريو « ططخلاب ةفورعملا ىه امطق اهمسق

 اهنم الك نأو « ةيواستم نكت مل ططخلا نأ

 ضرألا تمسق لب * اعساو ايح نكي مل
 نوركذي ةاورلاناف « ةجاحلاو فورظلا بسحب

 تيطعأ « مجلم نب نمحرلا دبع ةطخ الثم انل
 ملعي الزنم اهيف ذختيل باطخلا نب رمع رمأب هل
 وه اذه مجلم نباو « نآرقلا هيف سانلا

 نب ىلع لاتغا ىذلا زوهشملا ىجراخلا

 . هيلع هللا ناوضر بلاط ىبأ :

 اوناك دالبلا لهآ نأ ىلع لئالدلا نمو

 صاعلا نب ورمع نأ « ءاشنالا ىف ٍنوكرتشي
 حلصي : اولاقو طبقلا هرغصتتساف امامح ىنب
 تامامح امأ . مهبجمي مل هءاشنا نأ ىأ « رآفلل

 سوماد عمج ) ارابك تاساميد تناكف رصم
 « ىنيتاللا هنو نم « ريبكلا ءانبلا وهو

 هنمو « دقوتسملاب مويلا فرعي ام ىلع قلطأ مث

 سومادلا ىف جضنم ىأ « سمدم لوف : لاقي

 طاطسفلا تامامح تناك مث « ( ساميدلا وأ

 كلئشلوأ ةظحالمل ةحيتت ارابك كلذ دعب

 وهو « هدجسم ورمع طتخا مث . نييرصملا

 مدهو لدع دق ناك ناو / رصم دجاسم مدقأ

 لاز الو « ارارم كلذ دعب ديدج نم ىنبو

 .قيتملا دجسملاب همدقل فرعيو ءمويلا ىلا ايقاب
 ىنبو دجسملا ىقرش هراد ورمع ذختا مث

 ني نفرسس



 رودلا تناكو . هرواجي اميق رودلا هباحصأ

 فرغ ديزت الو « ةدحاو ةقبط نم رمألا لوأ
 قامقد نبالو. . عبرأ وأ ثالث نع تيبلا

 دلقع ةطساول راصتنالا » باتك بحاص

 هيلع ثوملسملا صرح اميف تاغلابم « راصمألا

 ىلا ةجاحب نكي ملو . ةينبألا ىف ةطاسبلا نم
 نكي مل هعبطب رمألا ناف « هلك كلذ فلكت

 . ةطاسبلا هذه نع جرخيل

 امسر عضي نأ تسج نقور عاطتسا دقو '

 ةيقبو. اهلالطأ ىلع ادامتعا ىلوألا ظاطسفلل

 هلسع متأو « اهقشك مت ىتلا اهتويب سسأ

 ىلا ابهذ دقو . تحهب ىلع ىرصملا ىرثألا

 ىبونج ةعقاولا ةيرقلا نم دتمي ناك دلبلا نأ
 مث نيطلا رادب فرعت تناك ىتلاو ةرهاقلا

 ةكرب ىتح لصتتو «مالسلا راد ىلا اهمسا لدع

 برق عقت تناكو « نآلا تفج دقو شبحلا

 نكتشب ليج الين كفرت ناك :ىذلا مهلا
 « نولوط ضرأ مساب نآلا هعضوم فرعيو

 قى ناكو . نولوط نب دمحأ عماج عقب اهيلعو

 لجس وأ ناويد ةليبق ىلا ةيوسنم ةطخ لك

 ىو « اهلهأ نم ىمسرلا دنجلا ىف نيديقملاب
 ماسعلا لجسلا دجوي ناك ةرامالا راد

 موقت ةريغص ةيئاصحا ةرادا وهو ناويدلا وأ

 - مهئانبأو شيجلا ىف نيكرتشملا برعلا ليجستب
 لوصحلاو ةيدنجلا ىف ماظتتالا ف قحلا مهل نمم
 ناويد ةيارلا لهأل ناكو . قزرلاو ءاطعلا ىلع

 برعلل ةطخ كانه تناكو « مهتطخ ىف صاخ

 تناكو « اهنيعب ةليبق ىلا نومتني ال نيذلا

 نم نودفاولا ناكو . فيفللا ةطخ ىمست

 تقاض املف « مهلئابق ططخ ىف نولزني برعلا

 لهأ ةطخب تفرع ةديدج ةطخ تئشنأ ططخلا

 . رهاظلا

 ةطيسب رمألا لوأ ةطخلا ةسدنه تناكو

 كرثتو « اهتطخ دودح ىلع لزانم ةليبقلا ميقت

 ءاضفلا اذه قاض دقو . ءاضف هيلع رودت ام

 ىلا لوحتو هيف ةديدجنابم ءاشناب ائيسثف ايش .
 . ةقزألاو بوردلا اهللخنت ىنابملا نم رئازج
 عراوش ةميدقلا طاطسفلا ىف نكت ملف اذهلو
 . فرطل فرط نم ذخأت تاجحم وأ ةيسيئر
 مورلا نيب ورمع قرفو » : قالوز نبا لاق
 نكسأف « دلبلا قرط ىف مهلعجو © سرفلاو
 لئاو ىنب سرفلا نكسأو « تاوارمحلا مورلا

 مويلا ىلا مهلو « لئاو ىنب نيتاسو ةدشارو
 نكسأو « نييسرافلا دحسمب فرعي دجحسم

 « © ططخلا برعلا نكسأو « رصقلا طبقلا

 برع نم هشيج ىلا مضنا نم لعج هنأ ىأ
 ىف ءارمحلاب نوفرعي اوناك نيذلا نيطسلف
 ىف لسيثلا ءىطاش ىلع ىبونجلا دلبلا فرط
 فرع هولزن ىذلا مضوملا نأل « بلاغلا

 نويلباب نصح نيب اميف ايندلا ءارمحلاب

 لزانملا نم افوفص سانلا ىنتيا مث . لينلاو

 دقو « لامسثلاىلا اهب اوفحز لينلا ءىطاش ىلع
 مث ىطسولا ءارمحلاب فرع ام كلذ نع اشن

 هنكسأ ىذلا رصقلا امأ . ىوصقل“ ءارمحلا

 ىلا عمسشلا رصق ىلي ام هب دارملاف « طابقألا

 . دلبلا جراخ مهلزنأ هنأ ىآ « بونجلا

 حلالي تح



 ىقبو ذويلباب مسا ىفتخا ائيشف ائيشو
 ىلع قلط# رصم مسا ناكو . طاطسفلا مسا

 ىلع كلذ دعب اميف قلطأو « اضيأ طاطسفلا .

 ىلع تقلطأف ةينانويلا صوصنلا امأ . ةرهاقلا

 ادح ىذلا وه اذهو ؛ نوطاسف مسا ٍدلبلا

 ينقل نادل رعوشلا ىلإ قرود رتل
 . ىنانويلا نوطاسف نم قتشم طاطسفلا

 صوصتنلا ضعب نأ ىأرلا اذه ىوقيو
 مل دليلا نأ هفعضيو « طاّستف لوقت ةيبرعلا
 برزي نصح امناو قدنخب رمألا لوأ طحب

 تابت نم ذختي روسلا وهو « ةبيرز وأ
 . كوش ىذ

 اوعضي مل برعلا نأ فيضن نأ دبالو
 هلمعتست تناك امناو عضوملا اذهل رصم مسا

 ىلامش ىف ةبراضلا ةيبرعلا لئابقلا مهلوخد لبق
 امبرو « دحلا وأ دودحلا ىنعمب ةريزحلا

 ىلع مو ىذلا ركسعملل اضيأ لمعتسا

 ًاشنأ املف « ىطبن هلصأ نأ حجرتو . دودحلا

 « اراصمأ اهومس ةيركسعلا زكارملا برعلا

 حجريو . ةرصبلا رصمو ةفوكلا رصم اولاقف

 نصح عضوم ىلع اضيأ قلطي ناك هنأ
 اوقلطأ مث « طاطسفلا رصم اولاق مث « نويلبأب

 قيرغالا امأ . اهلك رصم دالب ىلع مسالا

 ذحخأ دقو هعورمنمو نولوقي اوئاكف

 . ةسوروألا تاغللا ىلا هقيرط مسالا اذه

 ىميش وأ ىميخ وهو ميدقلا رصم مسا امأ

 . ايئاهن ىفتخا دقف ىميك وأ
 ردقب رصم ةممصاع طاطسفلا نكت ملو

 رفعلا ءانثأ ىفف « برعلل ازكرم تناك ام

 راد لقني ناورم نب زيزعلا دبع دجن ىومألا
 لالخ لامعلا مي ملو . ناولح ىلا ةرامالا
 عضوم ىف امئاو طاطسفلا ىف ىسابعلا رصعلا

 دقو . ةرامالا رادب فرع. ىوصقلا ءارمحلاب

 تفرع ةريغص ةديلب ةرامالا راد لوح تأشن

 معماج دجسم اهيف ميقأ « ركسعلا ةنيدم مسأب

 عماج وأ ركسعلا عماج مساب فرع ديدج

 كلذ نم طاطسملا تداقأ دقو . ةلغلا لحاس

 ىلا تداعف « تلصتا نيدلبلا ىنابم نأل

 اهل تئشنأو « ةمصاعك اهتيمهأ طاطسفلا

 دقو . ايلعلا ةطرشلا مساب تفرع ةصاخ ةطرش

 ائيش سانلاب تمحدزاو طاطسفلا تعسنا

 هه/54 ةنس ىفو . روست مل اهنكلو « اًئيشف

 لوح اريفح رصم ىلع رييزلا نيا لماع رفح

 ناورم ةفيلخلا دونج نم اهيمحيل طاطسفلا

 تاآشنملا اهيف تئشنآ دقو . مكحلا نبأ

 رمعف « ىرخألا دعب ةدحاولا ةيموكحلا

 ف ةريغص دجاسم تئشنأو « قيتعلا مماجلا

 ءارهأ تئشنأ مث « تايلصملاب تقرع ططخلا

 « ةيقيرغالا صوصنلا ىف تركذ حمقلل ةريبك

 « عماجلا نم ةيرقم ىلع لاملا تيب ءىشنأ مث

 ناكو « ةدمعأ ىأ نيطاسأ ىلع موقي ناكو

 « دجسملا لخاد ىسيئرلا هبابو ؛ عماجلاب لصتن

 دعب نيلصملا نم ىلخي دجسملا ناك اذهلو

 ثراوكت طاطسفلا تيبصأ دقو . ءاشعلا

 اهاسقأ « هسردن ىذلا رصعلا لالخ ةريبك

 له*ء/ +١ ةتس اهايا دمحم نب ناورم قارحا

 بسأ مضوراو ب



 كلذ ىكح « نييسابعلا ماسمأ هرارف ءاننثأ

 ةنيدم ترمتسا دقو . عفقملا نب سريواس

 نب دمحأ مدق' ىتح .ءارمألا ماقم ركسملا

 هدنج ىلع ادمتعم هتلود ماقأو رصم نولوط

 كلذ نع ثدحتنسو . عئاطقلا انو « كارتألا

 : دعب اميف
 اولزن برملا نم ارفث نأ انركذ دقو

 ةزيجلا ةنيدم اوطتخاو ةزيجلا عضوم

 نم اهلزت نم مظعم ناكو « اططخ اهولعجو
 - ىنب دقو . مفايو نادمه ىتليبق نم برعلا
 نيب اميف اتصح ةئيدملا ىف صاعلا نب .ورمع

 ايف ىنثب مث 2 565 41/506901 ىتنس

 نادمه دجسم مساي فرع عماج دجسم
 دقو « ليكب نب رماع نب قحارم ىلا بسنيو
 ناكو هعانستال مظعألا دجسملاب اضيأ فرع
 عماجلاو نصحلا ىشالت دقو . نصحلل اقصالم
 . قامقد نبا دنع اركذ امهل دحن الف

 برتسملا ءىشني ملف ةيردنكسالا امآ |

 نكابسم ىف اولزن امئاو « ائيش اهيف نولوألا
 « ربعم نم مهجورخب تلخو مورلا ضعبل تناك
 نوملسملا تاكو ....ةئاخألا قتننت تناكف
 اولفق اذاف « مهطابر ىف تويبلا هذه نونكسي

 اهب ارقتسا مث « اهتمرم مهيلعو مورلا اهنكس

 . ةيئاهن ةروصب

 ةلود مايق ىلا ىبرعلا حتفلا نم رصم ثادحأ مهأ

 نولوط نب دمحأ

 برعلا اهيف عمجت ىتلا .زكارملا ىه هذه
 انلق امك اهيف اوشاع دقو « رمألا لوأ نم

 امئاد الاصتا نيلصتم ةصلاخلا ةيبرعلا مهتايح

 « ةيبرعلا ةريزجلا ىف مهتمومع ءانبأب ارشابمو

 عقب ام لكب اميظع مهرثأت "ناك دقف اذهلو

 كلذ ىف مهلثم ؛« ثادحألا نم ةريزجلا هبش ىف

 اذهلو . امهيلا امو ةرصبلاو ةفوكلا برع لثم.

 نم !ءزج ربتعي تاعامجلا هذه خيرات ناف

 «بسحف رصم خيرات نم ال ةماع ةفالخلا خيرات

 نتفلا نع نيديعب رصم لصهأ لظ امنيبو

 ةيمالسالا ةلودلا نايك تزه ىتلا ىربكلا
 كرتشا ىناثلاو لوألا نيدرحملا نينرقلا لالخ

 رودب اوماقو اهلك لكاشملا هذه ىف رصم برع
 رصم برع ىقلآ دقف . اهنم ريثكلا ىف مساح

 لتقمب تهتتا ىتلا ةنتفلا ناعمعم ىف مهسفنأب

 . نافع نب نامثع

 امناو « كلذ ليصفت عضوم انه سيلو

 لاقي ىذلا بس نب هللا دبع نأ ظحالن نأ انمهي
 ةيغاص انذأ دجو نميلا دوهبن نم هلصأ نا

 برع معقد ىذلا نأكف « رصم ىف نييتميلا نم
 راكتتسا وه ةنتفلا هذه ىف عاضيالا ىلا رعم

 نم ةاعدلا ضعب هايا مهفلبأ ل ةينميلا ةعامج-

 عيسفم رمألاب دبتسم شيرق نم اقيرف نأ
 ةكرحلا ىلا مضنا نم امأ . نيملسملا نوئشل

 دادبتسسا نوركني اوناكف نييشرقلا نم

 نييسشرقلا نم مهريغ نود رمألاب ةيمأ ىنب
 ةيلوت مهروفت داز دقو « نامثع ةفيلخلا مساب
 هللا دبع عاضرلا نم هاخأ رصم رومأ نامثع

 تبثيل اميظع ادهج لجرلا لذب دقو . دعس نبا
 ىلع ىربك ةلمحب ماقف « ةفيلخلا ةقثي .ريدج ةنأ

 لسع لقي ىلا سس



 ةئنس ةلطيبس ف مورلا ىلع رصنتاو « برغملا
 ورنع راصتتا نع لقي ال اراصتتا "40/57
 مغرأو ةبونلا ازغ مث « نويلباي دنع مورلا ىلع
 « 01/١" ةنس نيملسملا ةدهاعم ىلع اهلهأ
 /04 ةنس ىراوصلا تاذ راصتتا بسك مث

 رصأو « هل عفشي مل هلك كلذ نكلو ؛ 4
 . هل مهتهاركو هراكتا ىلع رصم برع

 ةهاركلا هذه بابسأ نم ناك امبرو

 . جارخلاب عافترالاو لاما عمج ىف هداهتجا

 . صاغلا نب درمع عمج ام قوف هنم عمج ىتح
 هذهب الغتسشم دعس نب هللا دبع ناك امنببو

 نوديكي هيلا مضنا نمو أبس نبا ناك حوتفلا
 ةنس ىراوصلا تاذ ةوزغ نم داع املف « هل
 فلختساف « رمألا ةقيقح_نيبت / هاو

 ىلا ىضبو ىنهجلا رماع نب ةبقع رصم ىلع
 نم جرخي دكي ملف . ةفيلخلا ىقليل ةنيدملا

 هودرطو ةبقع ىلع امهبرع راث ىتح رصم
 ناكاميرو « ةقيذح ىبأ نب دمحم مهمعزتو
 مهيلع نامثع ىلاو نم صلختلا لوألا مهضرغ

 *ع هيلاو ىلع ارارصا نامثع نم اودجو مهنكلو

 نأ اوملع امدنع اوعجشتو . اطخس اودازف

 مهن وكر اشي ىرخألا راصمألا برع نم مهريغ

 ةسيدملا ىلا اوثعبف ؛ نامثع ةالو ىف ىأرلا
 « لجر ٠٠٠ ناك مهددع نا لاقي مهنم ةعامجب
 راوثلا نم مهريغب ءالؤه ىقتلا ةنيذملا فو
 نافع نب نامثع لتقمب ىهنتا ىتح رمألا روطتو

 . 566 ويام / مه ةنس ةجحلا ىذ ىف

 ىلبع نامثعل .نورصانملا شمكتا دقو

 . « ةينامثملاب اوفرعو « هلك كلذ ءانثأ مهسفنأ
 نب ةجراخو جيدح نب ةبواعم مهسأر ىلعو

 « ةأطرآ ىبأ نب رسبو دلخم نب ةملبسمو ةفاذح
 مهتدبسحو ىلع نوظفاحي فيك اوفرعو
 فتلاو . بيصعلا تقولا كلذ ءانثأ مهزكرمو

 «مهموصخل اوتيثو « رصم برع نم رقت مهل وح
 : ىلع ىلاو ةفيذح ىبأ نب دمحم هلذب ام مغر

 ةيواعم مهيلا لبقأ مث « دوهجلا نم رصم ىلع
 ف مهب ىقتلاو هسفنب نايفس ىبأ نبا

 ./ + ةنس سمش نيع ةروك نم تنتلتس
 .ىتح ةفيذح ىبأ نب دمحم ىلع لاتحاو 5

 نب سيق رصم ىلع "ىلع ىلوف « هنم صلخت
 / مب ةنس اهلخدف « ىراصنألا ةدابع نب دعس

 ناعقوي فيك افرع ارمّتعو ةيواعم نكلو <60
 نب رتشألا رصم ىّلوو « هلزعف "ىلع نيبو هنبب
 «هلايتغا ةيواعم ريدف ىعخنلا ثراحلا نب كلام

 عطتسي ملف ركب ىبأ نب دمحم ”ىلع ىلوف
 « رييدتلا ليلق اشئاط الجر ناك هنأل تابثلا

 هيلع رصتقا نأ صاعلا نب ورمع.ثبليا مل
 لبق ىأ « 55+/عم ةنس ةيواعمل رصم داعتساو

 ش . نيتتسب ىلع لتقم

 .ةيمأ ىنب راثئتسال راكتالا.اذه نأ ودبيو

 برع ةيبلاغب عفد ىذلا وه مهريغ نود رمألاب

 بلط امدنع رييزلا نب هللا دبع ديبأت ىلا رصم
 . رصتقي نكي ملو. 004+ ماع هسفنل ةفالخلا

 زاجحلا برع لمش لب رصم برع ىلع كلذ.
 نمو . ماشلا برع نم اريثكو قارعلاو نميلاو

 .اوملس دق اونوكي مل برعلا ةماع نا حضاولا

 تس ير 3 دعس



 دق اوناك ناو « ةفالخلا ىف ةيمأ ىنب قحب

 ةحضاو ةروصب اذه ودبيو . ةوقلل اوعضخ

 نيديعت اوناك دقف « ىحاوتلا برع دنع

 نم ريسبك بناجب نوعتمتي ةفالخلا زكرم نع
 ةلاح ىف ةحضاو ةروصب كلذ ودبيو « ةيرحلا

 فلتخي صاخ عضو مهل ناك دقف « رصم برع

 ءالؤه ناك دقف . الثم قارعلا برع عضو نع
 ةلودلا اهكلمت ضرأ نم نوشيع نونيخألا

 تناكف رصم برع امأ . اهؤيف الا مهل سيلو

 « نييرصملا ىديأب وأ مهيديآب مهضرأ باقر

 نم ةلودلا مهعزنت نأ نو شخي اونوكي ملو

 براح ىتلا ةحلسألاب مهبراحت وأ ضرألا

 . اهب قارعلا برع جاجحلا

 رصم برع ناك دقف رمألا ناك امهمو

 ف ةنئا نسل نفاع لا ننيتانا ودعم
 ريبزلا نبا سفانملا ناكآ ءاوسم « ةفالخلا

 ناورم ةفالخلا صننقا امدنع ةصاخو « هريغ وأ

 حوضوب ادب دقف 584/54 ةنس مكحلا نبا

 بصغو عادخو ةراهم ةلأسم ةلأسملا نأ

 اهزاح ةفالخلا ىلع ردتق نمو « ةوقلاب

 دقو . ةمألا ىأر وأ قحلا نع رظنلا فرصب
 طهار جرم ةاسأمب هرمأ مكحلا نب ناورم أدب

 ةحداف ةميزه نييبلكلاب ذويسيقلا لزنأ ثيح

 ملو ؛ اهلك ةلودلا ىحاون ىف اهادص ددرت

 لظو « ادبأ طهار جرم ةبيصم نوينميلا سني

 ةصرف اورداغي ملو ؛ مهرودص ىف ىلغي دقحلا
 « اهوردتبا الا نييناورملا ةلود ءانب ةعزعزا

 ناورم ىنب مازهنا نأب لوقلا نكمي ثيحب

 جرم موي أدب مهيديأ نع رسمألا جورخو
 2 .٠ طهار

 امامتها رصم رسمأب ناورم متها دقو

 ىلاو نم اهديعتسيل اهيلا عرسأو « اميظع

 نب نمحرلا دبع وهو اهيلع ريبزلا نب هللا دبع
 نبا ىلبأ دقو . ىرهفلا مادنجتح نب ةبتع
 مكحلا نب ناورم عافد ىف اميظع ءالب مدحج

 تناكو « هنوعل طاطسفلا برع رفتو « هدنجو

 تسلا سقنل اونزملا يهتكلو « ةينب مهتيلاغ
 ىف ةيماشلا عم اهعارص ىف ةينميلا مزه ىذلا

 رثكأ اوناك مهنأ وهو «ةلودلا ىحا ون نمةيحان لك

 تايالولا ىف هيلا نيفرصتم اوناك امب اكاسمتسا

 نأ نيح ىف « شاعم نوئشو عرضو عرز نم

 « ةيحانلا هذهب مامتهالا ىليلق اوناك ةيماشلا

 بلاطو ةسايسلا ىف ىقيقحلا مهمه امنا

 ىلع نيينميلا نم ربصأ اوناكف « ناطلسلا

 بسك اميرو ؛ ىركسعلاو ىسايسلا حافكلا

 مل مهنكلو « ىلوأ تارامصتتا نوينميلا

 اذهلو « ليوطلا عارصلا ىف نوربصي اونوكي

 ءاولب ايئاد ةيئاهنلا تاراصتتالا :تدقع

 مكحلا نب ناورم لخد دقو. . ةيسيقلا

 رصم برع هعيابو 085/06 ةنس طاطسفلا
 .ىتش لئاسوب ناورم مهنم صلخت ليلق رق الأ

 ةاوانملا نع كلذ دعب رصم ةينمد فرصنا دقو

 اهلاوحأ تادهف « شاعملا نوئش ىف اوقرغتساو

 . ىومألا رصعلا ةياهن ىلا
 نب ديزي مايأ ذنم اورعش نيينميلا نأ ريغ

 دقف « لاوز ىلا ناورم ىنب رمآ نأ ديلولا

 لسا حا



 ليوطلا دهجلا كلذ دعب ةيسيقلا رمأ فعض
 مايأ ذنم ناورم ىنب دييأت ىف هولذب ىذلا
 دق نوينميلا ناك اذاو . مكحلا قف ناؤرم

 ةلمج ةيناورملا ةفالخلا ةهجاوم نع اوزجع

 ىحاون نم ةيحان لك ىف مهتاعامج ناف ؛ ةدحاو
 « نييسيقلا نم اهعم نم ءىوانت تذخأ ةلودلا
 ىلو امدنع ادج ةحضاو ةروصب كلذ رهظو

 .ىلسع دمتعا دقف ؛ دمحم نب نآورم رمألا

 نيينميلا رودص جرحأ الماك ادامتعا نيسسسقلا

 اهيلاو دجن رصمب لصتتي اميفو . ةيحان لك ىف
 «اينمي ناكو « ىمرضحلا ديلولا نب صفح
 بيصنتب هعامس بقع رصم ةبالو نه ىقعتسي

 اهيلع ناورم ىلوف « ةفيلخ دمحم نب ناورم
 نب سيق اهجارخ ىلعو ةيهاتع نب ناسح
 بصتتاف « نايسيق نايرضم امهو ءاطع ىبأ
 ىلا امهورطضا ىتح ايهنومواش نويئميلا

 مهسفتأ ىلع اوبصنو « رصم نم جورخلا
 . ةيئاث ةرم ديلولا نب صمفد>

 اهرمأ ىوق دق نييسابعلا ةوعد تناكو
 ةلودلا قرش ىف مهاوق عمجت رابخأ تمارتو

 نم رفث رصم ىلا لصو اميرو ؛ ةيمالسالا
 ناورم اوحراصو نوينميلا عجشتف « مهتاعد
 مهعاضخا ىف دهتجا دقو . ءادعلاب دمحم نبا
 ناكو < ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح رصم ىلوف

 دق ناكو ©« ناورم ىنبل نيصلخملا نم اينمي

 ى قفوي مل برغملا ىف ةليوط كراعم ضاخ
 هب فارتعالا نويرصملا ضفرف « اهنم ءىش
 نب صفح لظو. . طاطسفلا نم هوجرخأو

 ٠6/ ةنس لئاوأ ىتح رصم ىلع ايلاو ديلولا

 جورخل اديدش اعور ناورم عور دقو

 اهبرع عاضخال بدتناف « هناطلس نع رصم

 ليهس نب ةرثوح وه هلاجر ةريخ نم الجر
 صمخ دج نم فالآ ةعبس هعمو ىلهابلا

 « رصم برع فاخف « نيرسنقو ةريزجلاو

 بالطو رمألا نع ديلولا نب صفح ىلختو
 لتقو مهب ردغ مث « مهنمأف ؛ نامألا هراصنأ

 ١١4 ةنس ديلولا نب صفح مهيف امب مهءامعز
 .الئ0/

 ةميزه تناك ىتح تاونس ضمت ملو
 ىلع نييسابعلا تاوق مامأ دمحم نب ناورم

 ريان / ١ ةرخآلا ىدامج ) بازلا ريهن
 مهرمأ نأ مهتالوو ناورم ونب رعشو « ( ه٠
 رصمب نصحتلا ةركف دجن انهو . ىهنتا دق

 ضعب هثدحو « دمحم نب ناورم ركفب رودت

 ىف ددرتت لازت ال ىتلا ةرابعلاب هباحصأ
 رثكأ ىه » : ةيمالسالا رصم ىخرؤم ثيداحأ

 ىهو © « الاجرو اليخو الام ضرألا دالب

 لاجر ةنسلأ ىلع ددرتب لازي ال « هيشيلك »

 ةدافتسالا مهنم دحأ لواحب نأ نود « ةلودلا

 .. تاو ولع ىو كما عاج نتعاون

 ىف ركفي دمحم نب ناورم ناك امنيبو

 كلملا ديع رصم ىلع هيلاو ناك هيلا أجلي برهم
 « نييسابعلا نم هدلب ةيامحل دعتسي ذاورم نبا
 ناك ام تاقامح ليبسلا كلذ ىف بكترا دقو

 . ىلوتساو سانلا لاومأ رداص : اهنع هانغآ

 مدختسيل ديدحو ساحن نم هيلع ردق ام ىلع

 تسرب ا



 سوفنلا تريغتف .. عافدلا نوثت ىف هلك كلذ

 « ةدحاو سوق نع ناورم ىنب اومرو « هيلع

 رصم ىلا ريس دمحم نب ناورم أدب اذا ىتح

 دنحلا نم رفث عمتجا سابعلا ىنب نم ابراه

 لولفي ناورم لبقآ مث « اهلوخد نم هعنل

 ا
 . هيلع نييسايعلا عم ؛ ناوسآ ىلا ةيردتكسالا

 اضيأ نومسيو ) رومشبلا لهآ مهيلا مضلا مث
 « مهتاعقتتسمب اوم صتعاو ( دورشبلا لهأ

 نأ لواحت نيرهشلا وحن رصم ىف ناورم ىضقو

 . ىودج نود هرمأ عمجت

 نب حلاص نييسابعلا ىدئاق نأب ملع املف

 قارحاب رمأ رصم ىلا قيرطلا ىف نوع ابأو ىلع
 ةيسارلا بكارملا عيمج قرحأ مث « طاطسفلا

 هدنج ىضم مث « ةضورلاب ةعانصلا راد ىف

 ىضارأ نم هبيرخت اوعاطتسا ام نوبرخي

 ةسايسأ نأ نظ امنأك ؛« ىرحبلا هجولا

 « ده ع طمملقع ةقرتحملا ضرألا »

 كلذل نكت ملو . موتحملا هريصم نم هذقنت دق
 - اغيمج دالبلا لهأ ريفنت الا ةجينت
 ىربدلا هبأر هل ءاش دقف - اطابقأو نيملسمو

 مل هنأل ليئاخيم ابنألا كرطبلا ىلع ضبقي نأ
 ضيقلاب رمألا ىهنتاو «امولعم الام هيلا دوي

 ( ةزيجلا هيريدم ) قلملا ريصوب ى هلتقو هيلع
 اذهبو . 7٠٠١ ويلوي ؟/ا+ ةجحلا ىذ ؟ ىف

 ىرث ىلع هعرصم ناورم ىنب ءافلخ رخآ ىقل
 خرؤم عفقملا نب سريواسل حيتآو « رصم

 « هخيرات ىف ةيسانملا هذه ىيحي نأ طابقألا

ابعلا ةافاكم ركذبو
م ىلع هناوخالا نيسن

 3 اومأق ا

 ناورم برح نم هب
مهنع اوففخ دقف «

 ١ جارخلا 

 اوطسبو ليئاخيم اتنألا حارس اوقلطأو

 ؛ اهتالمآو. ةيرضملا ةسينعلا ىلع وهتاخ

 مهوحيتو جارخلا نم رومشبلا لهأ اوفعأو

 . ةآفاكملا ليبس ىلع الام

 « نييسايغلا ةعاط ىف رصم تلخد اذكه

 ملعي ملو . سابعلا ىنب ءافلخ لوأ حافسلا

 ىلع ةنواعملا ىف اولسيتسا نيذلا رصم برع

 ىناورم رخآ كاله نأ ناورم ىنب ىلع ءاضقلا

 دقف ء رصم ىف مهزايتما ةياهنب ناذيا وه امنا

 ريغ مكحلا ف ىرخأ ةهجو نييسابعلل تناك
 برعلا ريغ ىلع مهتلود تماق : نيبومألا ةهجو
 سرفلا.ضرأ دودح ىلع اهتمصاع تراتخاو

 « ةلجد رهنل ةيبرغلا ةفضلا ىلع دادغب ىف

 ةلودلل ىبرغلا حانجلا نع كلذب اودعتباو
 تادحو تأدبو . اعساش اداعتبا ةيمالسالا

 ةيمالسالا ةلودلا نايك نع لصفتت حانجلا اذه

 سلدنألا ىف رمألا أدب : ىرخألا دعب ةدحاولا

 تلصفتا مث « لخادلا نمحرلا دبع ةلود مايقب

 ىلع بلغألا ونب اهرمأب لقتسا امدنع ةيقيرفا

 نايصعو ةعاط نيب رصم تلظو « ديشرلا مايأ
 دمحأآ اهرومأب دبتسا ىتح ىضوفو برحو

 ش . نولوط نبا

 ىف نييسابعلا ىلع نوجراخلا رثك دقلو

 ىدهملا ةفالخ ىفف « رظنلا فقوتست ةرثك رصم

 155 ) ىلع نب حلاص نب مييهاربا ةيالو ءانثأو

 لس



 ديعصب لقتسي داك ( بمس ايما /13ب

 نب بعصم نب ةيحد وه ىومأ ةيعاد رصم

 تناكو . ناورم نب زيزعلا دبع نب غبصألا
 درتل ةينميلل ناوألا نآو تلاش دق ةيرضملا ةفك
 « ةيمأ ىنب زع مايأ تاءاسملا نم تفاسأ ام اهيلا

 ىحاون ىف نالتاقتي هجول اهجو نايحلا فقوو

 اءوس رمألا دازو « ىضوفلا تمع ىتح رصم
 ةردق ىلع اونوكي مل سابعلا ىنب ةالو نأ
 ةربخلا نم ءىشب مهنم دحأ زيمتن ملو ةيافك وأ

 داكت ال ةلودلا تناكو . ةرادالا نسح وأ

 زجعلا ببسي ال ؛ هلزعت ىتح مهنم ادحاو ىلوت

 ةماعلا نييسانعلا ةسايس نأل لب « هتاذ ىف

 نم افوخ ةالولا رييغت ىلع تماق اهسفن
 . رمألاب مهدادبتسا

 سابعلا ىنبل ةيسسنلاب تايالولا نا مث
 نمف ؛ داريالل رداصم درحم تحبصأ دق تناك

 هالو رثكأ جارخب هيتأي نأ ةفيلخلا ىلع ضرع
 اييلكيا ةيدق ةقاناس ةئاسوهو# ننال
 ةسايسلا هذه تناك امكو « سابعلا ىنب ءارزو

 نم تناك دقف ناساس ىنب لاوز بايسأ نم

 بيرغ نمو .نييسابعلا كلم لالحمضا بابسأ
 نيعلوم اوناك سابعلا ىنب ءافلخ نأ رمألا
 ربتعي ناسنالا نأ ولف « سرفلا خيرات يف رظنلاب

 خيراتلا نكلو ؛ نويسابعلا هب ريتعال خيراتلاب
 ىلو نم لكو « اسرد ىطعأ وأ ةربع دافأ املق

 شرع ىلع عبرت لقاع لوأ هنأ بسحي ارمأ
 ". اجات سبل وأ

 لالخ رصم خيرات ثادحأ ىف لمأتملاو

 ةرافملا "6 8

 دالبلا تلوحت دق اينأكو رعشي ىسابعلا رصعلا

 لاجر نيب « رفلاو ركلل حيسف ناديم ىلا
 لئابق ضعب نيبو انيح مهموصخو ةلودلا
 ةئتفن رمألا أدب دقو . رخآ انيح ضعبو برعلا

 ىذلا ىناورملا غبصألا نب بعصم نب ةيحد
 /مادح - لكم نم ) هرمأ لاط دقو « هانركذ ٍ

 سايعلا ىنب ةالو نكمتن ملو ( 73ه - ه١

 تناكو . ديدش ءانع دعب الا هنم صالخلا نم
 « كلذك ةريثك نييولعلا عم رصم برع تاروث

 ةفالخ ىف تناك اهب عمسن ةيولع ةنتف لوأو

 وهو رصم ىف نييولعلا دحأ اهداق « روصنملا

 نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم نب ىلع
 هيبآل اعد دقف . بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا
 هرمأ ىهتتاو ةيكزلا سفنلاب فورعملا دمحم

 ةفوكلا نيب ارمخاي ةعقو ى هيبأ رمأ ءاهنتاب
 . 75/1450 ةجحلا ىذ لوأ ىف طساوو

 اهنأكو نييولعلا ةاعدل تدب رصم نأ ودسو

 اوذخأو اهيف اورثكف مهتاوعدل ةبصخ ةبرت

 قاض ىتح « ةالولل بعاتملا نوببسي

 ةميلخلا رمأف « عهرمأب نويسسابعلا

 لتكبتقثي الأب رصم ىلع هيلاو رصتتملا
 نم جرخي الو اسرف بكري الو ”ةعيض ”ىولع
 رصسب هيلع رثع نم لك جرخأ مث « طاطسفلا
 م5/54+ ناضمر ىف دادغب ىلا نييولعلا نم

 . نيعتسملا ةفالخ مايأ
 ءالؤه تاروثانفرصت نأ ىغش الو

 ءاهتحت رتتست ىتلا ةقيقحلا نع نييولعلا
 كرتلا دنجل اهلهأو رصم برع ةهارك ىهو
 اوناك دقف « نويسابعلا مهيلع دمتعا نيذلا

 ل موو



 « دالبلا ىلع ةأطولا ىديدش سانلا ىلع اظالغ

 ةوعدب نوعم سي سانلا نكي ملف مث نمو

 ضعب قو « اهدييأت ىلا نوعرسي الا ىولع

 ىولع راظنتا ىلا ةجاحب اونوكي مل نايحآلا
 رباج ةروث ىف ىرت امك « ةروثلا ىف مهدوقيل

 عيبر هف ةيردنكسالاب ىجلدملا ديلولا نبا

 « زتعملا مايأ 855 ربمفون / 709 ةنس رخآلا

 ريثكلا ىلع هناطلس طسب ىتح هرمأ دتشا دقف

 دقو « اهجارخ ىبحو ىرحبلا هجولا دالب نم

 رصم ىلا نيبك شيج لاسرا ىلا ةفيلخلا رطضا

 هدوقي شيحلا ىتأف « اذه رباج ىلع ىغقيت

 ىلوتو رئاثلا ىلع ىفقو ناقاخ نب محازم

 . هكا//؟0» لوألا عيبر ىف رصم رمأ محازم

 نومأملاو نيمألا نيب ةنتفلا تراث امدنعو

 دق ةلودلا ةبيه نأ ىحاونلا لهأ سحأ

 « ةليذر لكب رخآلا امهنم لك مهتا دقف « تلاز

 نيب اعازن هرمأ لوأ ىف امهنيب عازنلا نكي ملو

 «نيخرؤملا نم ريثك بهذ امك برعلاو سرفلا
 « اسرفو ابرع مضي. ناك نيركسعملا الك نذل

 ركف هرمأ عايض هل ادب امدنع نيمألا نكلو

 هتاعد ذخأو « ماشلا برعب ةناعتسالا ىف

 برعلا ةوعد اهنأ ىلع نيمألا ةوعد نوروصي

 ىلع مربم ءاضق اهنأ ىلع نومأملا ةوعدو

 ىداص خيراتلا بتك ىف ددرت دقو . برعلا

 عازنلا كلذ هذخأ ىذلا ريخآلا رودلا اذه

 معزتو « رصم ىف ديشرلا ىنبا نيب ثزحملا

 ىرسلا نيمألل ةوعدلا ىف رصم برع نم ابناج

 نيمألل وعدي لظو فسوي نب مكحلا نبا

 ىلع نومأما ىلاو نكلو . هتميزه دعب ىتح

 نأ عاطتسا نايح نب دمحم نب دايع رصم

 . طاطسفلا لهأ ةعبب ذخأبو همصخ ىلع بلغتي

 . 21؟ سرامر// 155 ةرخآلا ىدامج ىف نيمألل

 دعب ةفينع ةئتف داللا ىف تعقو دقو

هراصنأو مكحلا ني ىرسلا ىقخ ذا ؛ كلذ
 

 برع اوبسكي نأ اوعاطتساو « مهسفتأ ىلع
 ةعيبر ىلا نيمألا ثعبو « مهبناج ىلا فوحلا

 رمأ هيلوي فوحلاب نييسيفلا ميعز سيق نبا
قأو مهب سبق نب ةعيبر ضهنف « رصم

 لب

 نب دمحم نب دابع ىأرو . طاطسفلا رصاحي

 ارهاماج ىلإ سكر نأ ةزمالل لي حاج
لا راصنأ ءالب مهب ىقتي رصم برع نم

 « نيمأ

 وه ناطلسلا ىلا احوبط ايبرع رمألل راتخاف

 مزمهناف « ىرورتجلا ريزولا نب زيزعلا دبع

 م1 ربمتبس / ١و0 ةدعقلا ىذ ىف ىورجلا

 ىلا ماذجو مخل نم هموق لولفب ىضمو

 ةركف هسفن ىف هراصنأ ىقلأ كانهو « سوقاف

 رمألا حبصي ملأ 7 ال ملو . هسفنل ةوعدلا

 اعد ؛ لمفلابو : اهل طباض ال ىضوف

 هسفتل ىورخلا ريزولا نب زيزمعلا دبع

 جارخلا ةيابجل هلامع ثعبو رصم ىلع ايلاو

 نب ىرسلا هل ىدصتو « ىرحبلا هجولا نم

 ةقيقحلا ىف عازنلا حبصأو « هعم نمو مكحلا

 امهدحأ ىلع « رصم برع نم نيقيرف نيب

 زيزعلا دبع ىناثلا ىلعو مكحلا نب ىرسلا

 « نيبناجلا نيب عازنلا لاط دقو . ىورجلا

دنج عمجأ نيح م1ه/ه ٠0٠* ةنس ىتح
 

 تورو بح



 ىورسجلا نكلو + ىرسلا ىلع طاطسفلا
 امرفلا ىلا فونطش نم اتلدلا قرشب مصتعا

 ةيردنكسالاب لقتسا لب . اهجارخ ىبجو

 تقرفتو « برعلا ءامعز ضعب اهلوح امو
 . ىضوفلا اهيحاون تمعو ابس ىديأ دالبلا

 ءاليتسسا نم كلذ ىلع لدأ سيلو

 ةيردنكسالا ىلع نييسلدنألا نيتيضتي“رلا

 « ةروطسألا ىلا برقأ نييسلدنألا كتلوآ

 مكحلا ىلع راث نم ةلمج ىف اوناك دقف

 املف . هيلع نوضقي اوداكو ىسلدنألا ىشيرلا

 لمأ جرخأ رمألا هل رقتساو مهتنتف دمخأ

 م41-16 /192 ةنس ىبونجلا ةبطرق ضير

 هذهب مهمايق ىلع مسهل اباقع سلدنألا نم
 ةيقرفالا ةودعلا ىلا مهضعب بهذف « ةنتفلا

 اصاخ ايح اهيف هسفنل اشنأو سافي رقتساو

 دقف نوقابلا امأو « نييسلدنألا ةودعب فرعي

 ةيردنكسالا نم ةيرقم ىلع اولزنو ارحب اوراس

 مهسيلر مهدوق 414-210 /1و4 ماع

 ديلولا نب بيعش نب ىسيع نب رمع صفح وبأ

 نأل دلبلا لوخدب مهل نذؤي ملو . ىطوثتتبلا
 تاعاسمحل نوحم سي ال اوناك ةالولا

 ءالزؤمه ددع ناكو « هلوخدب نييسلدنألا

 لجر 1هرء٠٠ وحن نييضبرلا نييسلدنألا

 دلبلا جراخ اولظ دقو « مهلافطأو مهئاسن ادع

 لاله نب رمع هلماع نيب فالخ عقو ىتح

 بحاص ىورجلا ريزولا نب ٌزيزعلا دبعو
 ىلاولا عرسأف . كاذ ذا اتلدلا ىلع ناطلسلا

 مهلخدأو نييسلدنألاب دجنتسي لاله نب رمع

 اوراثو كلذ اوركنأ نيلهألا نكلو ءدلبلا

 مهنم اولتق نأ دعب مهوجرخأو نييسلدنألاب
 . اضيأ لاله نب رمع اودرطو

 ىلا دوعب نأ ريخألا اذه عاطتسا دقو

 ىرسلا نيب ةينقو ةنده رثا ةيردنكسالا ةيالو
 رقتسا املف « ىورجلا زيزعلا دبعو مكحلا نبا

 ةرم مهلخدي نأ نويسلدنألا هيلا بلط اهيف
 ةرملا ف عقو ام هل عقب نأ فاخف « ىرخأ

 دلبلا اومحتقا نأ الا مهنم ناك امق « ىلوألا

 اوناك « ةيفوصلاب تفرع ةمئاط ةنواعمب

 ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب نولوقي

 نم رمت كلذك مهنواعو « ةالولا نوضراعيو

 ترادو « ةيردنكسالا ىف اوناك مخل ىنب

 ةنس اهيف لتق برح لاله نب رمع نيبو مهنيب
 نييسلدنألل رمألا رقتساو . مهرم.٠

 اميف اوفلتخا مث « ةيردنكسالا ىف نييمخللاو

 نويسلدنألا رصنتاف برحلا تعقوو « مهنيج

 دبع اهيلع اولوو « دلبلا ةداس اوحبصأو

 نيذلانييفوصلا ةعامج سيئر فوصلا نمحرلا
 فرعي مهنم الجر اولوو هولزع مث « مهان ركذ
 نع ةيردنكسالا تلصفتا اذكهو « ىنانكلاب

 . نويسلدنألا كتلوأ اهمكحو دالبلا ةيقب

 راسف « دليلا صلختس نأ ىورحلا دارأو

 مل هنكلو « افلأ نوسمخ هتدع شيج ىف اهيلا

 ىرسلا هسفانم نأل « هتياغ كاردا نم نكمتي

 ىف هرقم ىلع ىلوتسيل ةصرفلا زهتني نأ دارأ

 . اعرسم ىورجلا داعق « سينت



 . ىورجلاو ىرسلا نيب عازنلا زمتسا دقو

 مدق امدنع الا هتني ملو « كلذك امهينبا نيب مث

 « نومأملا دئاق رهاط نب هللا دبع رصم ىلا

 مث « هعم نمو ىورجلا نب ىلع هيلا مضناف

 5١١/ ةنس هتعاط ىف ىرسلا نب هللا دبع لخد

 هللا دبع راس كلذ دعبو . دهعو نامأ ىلع 2

 «ةيردنكسالاى لا 515//8590 رفص ىف رهاط نبا

 نم اوريسي نأ ىلع نييسلدنألا حلاصو

 اوجرخق « نوددري عضوم ىأ ىلا ةيردنكسالا

 - ىديأ نم اهوعزتتاف ديرك ةريزج ىلا رحبلا ىف

 نب رمع صفح وبأ مهميعز مهدوقي نييطن زيبلا
 . ىطوليلا ىسيع

 ىضوفلاوبارطضالا نم وحنلا اذه ىلعو

 ذاكتي ال « رصم ىلع سابعلا ىنب ةالو ىلاوت
 . ةيالولا رمآ ناكو . لزعي ىتح رقتسي مهدحأ
 نوربدي نم وأ ؛ ءافلخلا نأل « ناه دق كلذك

 جارخلا واتم نا نا ويمرعم ةلوذلا 5
 ىف عيلض لجر ىلا هيف اودهعيو ؛ ةيالولا نع
 ىمقأب رصم جارخ مهل نمضي ةذبهجلا نوؤش
 لجر كئلوأ نم رهتشا دقو « عاطتسم غلبم
 اريدق ايلام ناكو « ربدملا نب دمحأ ىمسي

 لقثأو رصم جارخ ىلوت ممايألا كلت نازيمب
 نؤد ائيش قبي مل ىتح تايابجلاب سانلا
 . .مهلاجرو ءافلخلا ةقث لحم اذهل ناكو « ةبيرض

 رقتساو رصم نولوط نب دمحأ لخد همايأ فو
 ريمتبس 16/9054 ناضمر ؟ ىف طاطسفلا ىف

 . قفوملا ةفيلخال رصم لماع هرهصل اليكو ه4

 50 :زولوط ىب ةلود

 : نولوط نب دمحأ

 فل ناضمر ؟م ىف نولوط نب دمحأ دلو

 « ىأر نم رسوأ دادغب ف معه ربمتبس ؟١/

 نب حون ىلاوم نم ايكرت نولوط هوبأ ناكو

 )١( لوصأ :

 اهركذ اندروأ ىتلا ةماعلا عجارملا بناج ىلا

 : رظنأ ء ثحبلا اذه لالخ

 : ةيادلا نباب فورعملا فسوي نب دمحأ
 يف ا/هالعبو اهرشن , نولوط نب دمحأ ةريسس

 ْ ٠34956 رامياق

 19315/185017 ةرهاقلا « ةأفاكملا باتك :

 نب ريمع نب دمحم نب هللا دبع « ىولبلا
 اهرسن ء نولوط نب دمحأ ةريس : ىنيدملا ظوفحم

 1١68 ٠ قشمد « ىلع درك دمحم

 هادهأ « ناسازخو ىراخب لماع ىناماسلا دسأ

 نومأملا هاقرف « هكيلامم ةلمج ىف نومأملا ىلا

 نا لاشو . هدنج ءارمأ دادع ىف راص ىتح

 نم هيف همسوت امل هاثبت لب هنبا سيل دمحأ
 بلعث نب رفعج لضففلا وبأ نيدلا ل

 ءالضفلا ءامسأل عماجلا ديعسلا علاطلا : ىوفدألا

 .٠ ةرهاقلا 2 ديعصلا للعأب ةاورلاو

 دعب جرفلا : يخونتلا مساقلا نب نسحملا

 ١ ٠ هال ةرهاقلا ء ةدشلا

 رصم عبط ١ ج 2 ةركاذلملا رابخأو ةرضاحملا

 0٠*19 ٠ قشمد عبط 4 جو

 »2 بانتكلاو ءارزولا باتك : ىرايشهجلا

 رض انني 5



 نب دمحأ كلذ ركتأ دقو « ةباجنلا نا

 صاص ةيادلا ناب فورعملا بتاكلا فسوي
 :نساحملا وبأ لاق .نولوطنب دمحأ ةريس باتك

 « ليمج بهذم ىلع نولوط نب دمحأ أشنو »:
 سانلا بيطأ نم ناكو ؛ هنفتأو ناآرقلا ظفحو

 2« ىبلشو ىرايبالاو اقسلا ةذتاسألا هققح

 ١9848 ٠ ةرهاقلا

 نباب فورمملا ىرصملا دمحم ْنِب ميهاربا
 رشن 2 راصمألا دقع ةطساول راصتنالا : قامقد
 م المالعم<م قرشقتسمملا ه و 5 نيءزجلا
 ٠ ١؟9١ ةرهاقلا

 بجنم نب ىلع مسماقلا وبأ نيدلا نيمأ

 ةعيط « ةرازولا لان نم ىلا ةراشالا : ىفريصلا

 219155 ةرهاقلا . ةيقرشلا راثآلل ىسن رفلا دهعملا

 نباب فورعملا ابطابط نب ىلع نب دمسمحم
 لودلاو ةيناطلسلا بادآلا ىف ىرخفلا : ىقطقطلا

 ١951 ٠ ةرهاقلا , ةيمالسالا
 : ىرصملا ىدزألا رفاظ نب ىلع نيدلا لامج

 , رادب ةيسمش ةروص , ةعطقنملا لودلا باتك

 فحتملاب طوسطخم نم ءزجل ةيرصملا بتكلا

 توج يف ىرخا ةطوطخما كانهو < يئاطيربلا
 ةراشالا تقبس ىذلا هباتك دلفنتسُم اهنم رشن
 * ءافلخلا مايآ رصم ماكح نع هيلا

 ىف نامحجلا دقع : ىنيعلا دومحم نيدلا ردب

 بتكلا رادسب طوطخم « نامزلا لهأ خيرات

 ١5 ٠ ج 2 ةيرصملا

 -, اءزج ١5 /ةياهنلاو ةيادبلا : ريثك نبا
 ٠ ( سماخلا ءزجلا ) *١99 ةرهاقلا

 راد ةسعيط « ةرهازلا موجنلا : نساحملا وبأ

 ٠ ؟ ج < بتكلا
 اهيلا راشملا ءازجألا « كولسلا : ىزيرقملا

 ٠ اقتباس

 ١ ب « روهزلا عئادب : سايا نبا
 ر5617 ص 5 ج قالوب ةعبط : نودلخ نبأ

 ٠ اهيلي امو

 امملو . ةفينح ىبأ مظعألا مامالا بهذم ىلع

 تدلوف نوتاخ همع ةنباب جوزت دمحأ عرعرت
 نولوط هوبأ تام املو غ 56+ ةئس سايعلا هل

 مث . هيبأل ناك ام لكوتملا ةفيلخلا هيلا ضوف

 روغثلا ةرما ىلو نأ ىلا لاوحألا هب بلقنت
 . 6 رصم رايد مث قشمد ةرما

 ىهو « كارئألا نم هريغل اجذومن ربتعي نولوط

 نبا نأل « قيفوتلا اهيف هفلاحي مل ةظحالم
 لك ىف كارتألا هئالمز نع فلتخي ناك نولوط

 ردصلا عساو امرأ ايسايس ناك دقف . ءىث

 نوركشب افراع روهتلا نع اديعب ريبدتلا نسح

 « عساو عالطا اذ افقثم كلذ ىلا ناكو . لاملا

 ادج ليلقلا ىف الا اهفرعن ال لالخ اهلك هذهو

 قلخ ركش وه ناك لب . كارتألا هبرصاعم نم

 : تاساردو ثاحبأ

 نوينولوطلا ١» وه عوضوملا ىف باتك نسحأ

 « نسح دمحم ىكز روتكدلل آكع5و 1طن ع5

 + *١95 سيراب . ةيسنرفلاب

 شي رثياه لراك ملقب ٠ نيينولوطلا ء ةدام

 اضيأ ةملقب نولوط نب دمحأ ةدامو « ركيب
 ٠ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف

 نرقلا ىف ةيمالسالا ةراضحلا : زتيم مدآ

 دمحم روتكدلا ةمجرت , ىرجهلا عبارلا

 + 03995٠ ةرهاقلا , ةدير وبأ ىداهلا دبع
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 © نافاخ ندعم نب ديا فور هاركلا
 : اموي لاق هنا نولوط نبا دنع اصيصخ ناكو

 عم يثالا اذه ىلع ميقن مك ىلا « ىخأ اي »

 نوأطي ال ( كارتألا ىنعب ) ! ىلاوملا ءالؤه

 باوصلاو « مثالاو أطخلا انيلع بتك الا اًنطوم

 . رغثلا ىلا انقازرأ بتكي نأ ريزولا لأست نأ

 ىأر املف « سوسرط ىلا انجرخو « هل بتكف

 نع ىهتلاو فورعملاب رمألا نم سانلا هيلع ام
 . 6« كلذي رس ركنملا

 ىلا نولوط نب دهحأ جورخل ناكو

 هنيوكت ىف ديعب رثآ اهيف هتماقاو سوسرط
 ارماع ارث كاذ ذا تناك دقف « هخيراتو

 نوضقي « نيطبارملاو ناسرفلاو نيدهاجملاب
 دبعتلاو مورلا نم مهيل نم ةلزانم ىف مهمابأ

 اريبك ابناج لصحو ةيسورفلا نقتآف ؛ ةءارقلاو
 « همايأ ةيقب كلذب عفنتا دقو . ةفاقثلا نم

 ةريزع رغثلا كلذ ىف هتبيبش مايأ ىركذ تناكو

 الامو ادمهج لذبي دعب اميف هارئسو « هيلع
 . هيلع لوصحلا ليبس ىف نيميظع

 رغثلاب هتماقا نم نولوط نبا هدافأ ام مهأو

 نم رسو دادغب ىف كارتألا عمتجم نع هداعتبا

 امتاق هيف نوشيعي ىذلا وجلا ناك دقف « ىأر
 نوؤش هيف طلتخن « تارماؤملاو ىساملاب الفاح

 ىراوجلاو مدخلا نووؤشب ءاسؤرلاو ةلودلا

 اذا « ةرماغملاب هبشأ هيف ةايحلا لعج اطالتخا

 . هقلخ ملسي مل بطعلا نم ناسنالا ندب ملس
 هتايح دقفي نأ هسفن نولوط نب دمحأ داك دقو

 تيعل هج ناكو « هيبأ ىراوج نم ةيراج ثبعل ةجينت

 ةلودلا ةمزحب اوطبه دق كارتألا كتلوآ

 قلخلا نازيم هعم برطضا كرد ىلا ءافلخلاو

 نبا ىضقف « ةيلوثسملاو ماظنلا ىنعم ىثالتو
 كلذ نع اديعب ركابلا هبابش تاونس نولوط
 لمتكم اسراف سوسرط نم داعو ؛ هلك طسولا

 نيعتسملا ةفيلخلا ةمدخ ىف لخدو تاودألا

 سايم ىمست ةيراج هادهأو هبرقو هب بجعأف
 . 254/58٠ ةنس هيورامخ هنبا اهتم بجنأ

 اذه بلط « نيعتسملا كارتألا ردغ امدنعو

 مث . نولوط نب دمحأ هنأشب لكوملا نوكي نأ

 نيعتسملا لتقي نأ نولوط نبا ىلا كارثألا بلط

 «هلتقف رخآ ايكرت اوثعبف ؛ ليمجلل اظفح ىبأف

 هيلع هل ىغبني امب هنفدب ثولوط نب دمحأ ماقو

 اهب لظو ىأر نم رس ىلا داع مث . ةمرح نم

 نم ناكو - كابكياب هرهص لصح نأ ىلا

 ثعبف رصم ةيالو ىلع - كارتألا دانجأ رابك

 تناكو . هل اليكو رصم ىلا نولوط نب دمحأ

 « جارخلا نامض نع جرخت ال كاذ ذا ةيالولا

 ةفالخلل رصم جارخ نمض كابكياب نأ ىأ
 ريديل هنع اليكو هرهص لسرأو « نيعم غلبمب

 « جارخلا لماع ةنواعمب لاملا لصحيو دلبلا

 رثو نم ةبرقم ىلع نوكيل دادغب ىف وه ماقأو
 دينك ريدي نا: ةفاقش تا رنا لاو كان ايبا

 . هلايثغا وأ ةيالولا نع هعلخ

 م# ىف طاطسفلا نولوط نب دمحأ لخد

 هرهص ثبلي ملو « انلق امك 06 ةنس ناضمر

 نم هبنت دقو « ةبالولا هيلا تراصف وت نأ

 ماد ام هل ميقتسي ال مكحلا نأ ىلا رمألا لوأ

 تس سوال



 صرحت ةلودلا تناكو « هدي نع اجراخ جارخلا
 ناكو « صاخ لماع دب ىف جارخلا لظب نأ ىلع
 ديكت لاز امق 6 ريدملا ني دمحأ كاذ ذا لماعلا
 مث . جارخلا هيلا راصؤو هلزع ىتح ريدملا نبال
 دحأ برحل جرخب نأ ىف ةفيلخلا هيلا دهع
 اشيج عمجي نأ ىف نذاتساف « ماشلا ىف راوثلا
 ةقرف نيوكتب عرسأف « هل نذأف ةمهملا هذهل
 حبصأ ىذلا هشيج ةاون تناك دنجلا نم ةيوق
 ةفالخلا دالب ىف ةيركسع ةوق ربكأ ليلق دعب
 نم شيجلا اذه ةاون تناكو . ةيساعلا
 ىف هرارقتسا دعب ثبلي مل هنأ ريغ « كارتألا
 لصوو « دوسلا نم اقرف هيلا مض نأ رصم
 « ىدنج فلأ ةئاملا براقي ام ىلا ليلق دعب

 ق راسو ناطلسلا تاودأ هل تلمتكا اذكهو
 . امدق هّيرط

 نب دمحأ عاطتسا ةيركسعلا ةوقلا هذهبو

 « رصم ىف هيسفانم لك ىلع ىفش نأ نولوط
 عورشم ليبس لك ىلا كلذ ىف اجل دقو
 ساسدلا ىلع معضوو « عورشم ريغ وأ
 هرمأ رهتشا ىتح ةنظلاب ذخأآو نشا رخلا

 ةيادلانبا ىكح دقو . ىشطبلاو ملظلاو ردغلاب

 نم !ريثك نولوط نب دمحأ ةريس نم هاور اميف
 عافقدلاو هفاضنا ىولبلا لواحو « هئواسم
 ايساق ناك نولوط نبا نأ ودبي نكلو « هنع

 مالك ىف احضاو كلذ ودبيو « ءامدلا ىف افرسم
 ناك كلذ نأ اضيأ ودببو « هنع اوعفاد نم

 رقتسا نآ دعب هتريس تحلص مث ؛ هرمأ لوأ ىف
 امع اريفكت لدعلاو ريخلا ىلا لامو رمألا هل
 . هلامعأ نم فلس '

 ميسج رطخ لوآل نولوط نبا ضرعت دقو
 عضبب رصم ىف هرارقتسا دعب هناطلس ىلع

 ىلع بلغ دق ناك قفوملا ريمألا ناف « تاونس
 ضيوفت ىلع هنم لصحو ددتعملا ةفيلخلا هيخأ
 « ةفالخلا كالمأ نم ةيقرشلا تايالولا مكحب
 تحت - رصم اهنمو - ةيبرغلا نوكت نأ ىلع

 قفوملا نكلو . دمتعملا نب ضوفللا ريمألا مكح

 لام نم جنزلا ةروث برح هجاتحت امب للعت
 « اهلام ىف اعمط « رصم هيلا مضن' نأ بلطو

 بتكو . كلذ ىلع ةفيلخلا ةقفاوم ىلع لصحو
 + لاومالا لطب ثول ولت ني فخ ىلا قفؤلا
 قفوملل رهظي نأ دارأو « نولوط نبا ضفرف

 ةنس ماشلا لماع توم ةصرف زهتتاف « هتوق

 ماشلا لتحاو هدنحب راسو مام حبب /؟

 بلحو هامحو صمحو قشمدو ةلمرلا تلخدو

 راصح دعب ةيكاطنأ ىلع ىلوتسا مث « هتعاط ىف
 ناك امنيبو « كلذل قفوملا عزف دقو . ريصق

 ىق سابعلا هنبا هيلع جرخ ماشلا ىف دولوط نبا
 داعق ءاهبااوززع دق داوقلا قمر نآكو ربط
 دمخأو « اعرسم رصم ىلا نولوط نب دمحأ

 هنبا نجسب ىفتكاو اهنع نيلوئسملا لتقو ةئتفلا
 يحبه /55 ةنس ماشلا ىلا داع مث . سايعلا

 قولرظ نبا ننجح عينا كلذ نو نا
 «ةبونلا ىلا رصم لمشت ةعساو ةلود ىلع امكاح
 . اضيأ ماشلا لمشتو « ةقرب ىلا ابرغ دتمنو

 ناطلس تحت مايثلاو رصم تمضنا اذكه

 نع بيرغلا ىكرتلا اذه نأكو ادبو « دحاو
 مف ىف نيمدقألا ةنعارفلا راثآ ىف راس دق رصم

 ا



 نكي ملو . ةدحاو ةيار تحت رصمو ماشلا

 ةيخيرات ةرهاظ ىه امناو « ةفداصملا ىحو كلذ

 :نيرطقلا نيذه خيرات لوط ىلع رهظت لازت ال
 ثبلت مل ةيوق ةيلحم ةموكح رصم ىف تماق اذا

 نأ ماشلا ثبلي مل وأ « اهيلا ماشلا تمض نأ

 ميدقلا رصم خيرات ىف اذه ثدح . اهيلا مضتا

 رهظ مث ؛ ةرشع ةعباسلا ةرسألا مايأ نم ءادتبا

 مل ناو ) ةملاطبلا كلثم رصم ىف ماق امدنع

 نم كلذ ناكو « ماشلاب ظافتحالا ىلا اوقفوي

 مايأ ىف رهظ مث ( مهتلود فعض بابسأ ىوقأ

 نييسطافلاو ديسشخالاو اذه نولوط نبا

 دمحم مايأ ىف رهظ مث « كيلامملاو نيببودألاو
 ةدحو امنأك : هذه انمايآى لع ددجتو ىلع

 اهمزلتست ةيقطنم ةرورض نيدلبلا نيذه
 هلك ىبرعلا قرشلا ةمالسو امهتمالس

 نا" ظحالن ةيمالسالا روصعلا لالخ ىفو
 امهنم دحأ ةرطيس ةروص ذخأب مل امهمامضنا

 « ةدحوملا ةلودلا ةروص ذخأ لب « رخآلا ىلع

 وأ ىنولوطلا رصعلا خيرات ىف انرظن ءاوسف

 نأ دجحن « ىكولمملا وأ ىبويألا وأ ىديشخالا

 ردق ماشلاب نوميقي اهئيطالسو رصم ءارمأ
 هنولويو « رصم ىف نوميقي ام

 براح دقف . ريثكب رثكأ لب « رصم نولوي ام

 اوبراح امم رثكأ ماشلا ليبس ف اعيمج كئلوأ

 نييماش مهتلود لاجر ناكو . رصم ليبس ىف

 ةمالس تنهترا دقو « ءاوس دح ىلع نيرصمو

 رصم داحتاب مالسالا ملاعل ىقرشلا حانجلا

 اذاو « عماطملا هنع تدترا ادحتا اذاف « ماشلاو

 ردق ةيانعلا نم

 1 نوطلستمل امهناريحبو 5 درغتا الصفنا

 قرشلا ىف نوعماطلا فرع دقو . نودبتسملاو

 « ثيدحلا رصعلا ىف ةقيقحلا هذه ىئبرعلا

 قيرط اهسفنل دهمت نأ ًارتلجتا تدارأ امدنعف

 نم هيلع ءاليتسالا عيطتست ام ىلع ءاليتسالا
 ةوق ىلع ءاضقلاب تأدب ىبرعلا قرشلا دالب

 . دعب رمألا اهيلع لهسف ماشلا ىف ىلع دمحم
 ثادحلأ نم ائراظنأ تحت ىرجب امو . كلذ

 قبطنو انه مالكلاو . كلذل قادضم ريخ انمايأ

 نأل « لماكلا ىخيراتلا هانعمب ماشلا ىلع

 ديدج ءىش مالا دالبل ىلاحلا ميسقتلا

 ىبرعلا قرشلا ىف :نيعماطلا حلاصم هتضرف

 وهو « نرقلا اذه نم لوألا فصنلا لالخ

 دالبلا ف ىناسثعلا مكحلل جمئاتنلا ىدحا
 . ةيبرعلا

 نأ دعب نولوط نب ”دمحأ ”قفوملا فاخو
 .هيلع ريدي ديو. « دحلا كلذ ىلا هناطلس عستا

 لكل اهبتتم هرمأل ايعاو نولوط نبا ناكو
 كلذ بناج ىلا ناكو « همصخ نع ردصي ام

 « ةفالخلا ىلع نايصعلا نلعب الأ ىلع اصيرح

 ملو « دمتتملا ةقيلخلل هربانم ىلع وعدي لظ لب
 لسري لظ لب « دادغب ىلا لاومألا لاسرا عطقي
 ركذ ىتح « لام نم اهل ام ةفالخلا ىلا

 ىف دمتعملا ةفيلخلا ىلا لمح هنأ نساحملا وبأ

 لدعبب ىأ رايد ؟ر؟ءءرء٠٠ غلبم نيئس

 جارخ نمث وجن ىأع ماعلا ىف رانيد ةوءردو

أ عمو 5 ( رائيد عر ءوروثوع
 هى دمصح ن

 2000 مق ممل



 لمح هناطلس ىلا ماشلا مض نأ دعب .تولوط
 اذه ةلودلا نع دسو ؛ مورلا عم برحلا ءبع

 مل هلك كلذ نأ الا « فيلاكتلاب ليقثلا بابلا

 اذه بصنتاو « قفوملا رظن ىف اًئيش هنع نشب |

 نب دمحأ دئاق الل لامتسا ىتح هل ديكي

 مضناو هديس ىلع بلقناف ؛ ماشلا ىلع نولوط

 ىلا رطضاو نولوط نب رمآ جرحتو

 ايماح هسفت نلعأف « ةينالع قفوملا ةلزانم

 نيجسو هرمأ ىلع بولغملا دمتعملا ةفيلخلل
 لاطياي ىوتق ءاهقفلا نم جرختساو « هيخأآ
 كلذ نع ذش دقو « ناطلسلا ىف قفوملا ىوعد

 ءاهقق ربكأ نم ناكو « ةبيتق نب راكب ىضاقلا
 نبا عري ملف « نولوط نبال ابحاصو رصعلا
 ءاطخآ نم كلذ ناكو « هسبحو هتمرح نولوط

 وه هيلع مدنو ؛ هيلع تذخأ ىتلا نولوط نبا

 حالصتسا دارآو + تقولا تاوف دعب هسفن

 ىضاقلا ضفرف « ريقلا افش ىلع وهو ىضاقلا

 ليلعو ناف خيش » : ةروهشملا هتلاق لاقو

 .« !لجو زع هللا ىضاقلاو بيرق ىقتلملاو فندم

 نبا ىلع ديدش عقو ةرابعلا هذسهل ناكو

 امدنع هيلع ىثغ هنا لاقي ىتح ؛ نولوط

 راد ىلا نحسلا نم هلقني رمأ مث « اهعمس

 وهو « تام نأ خبشلا ثبلي, ملو « هل تيرثكا

 هباتك ىف ىدنكلا مهل مجرت نيذلا ةاضقلا رخآ

 . رصم ةأضق نع

 .هيخأ نم ارحض دمتعملا ةفيلخلا ناكو

 ناكو « ناطلس نم ةيلع هطسبب امو قفوملا

 كرت ولو « تاكلملا ليلق ازجاع الجر هعبطب

 داديبتسال راكنالا مئاد ناك هنكلو « كارتألا

 نبا ناكو . رمألاب هنود نم قفوملا هيخأ

 ةفالخلا راد ىف هل ناكو « اذه فرعب نولوط

 ىلا زعوأف « ءىش لكب هنوئبني داصرأو نويع

 . رصم ىلا أجليو هيخأ دالب رداغي نأ دمتعملا

 نبا عم دمتعملا لاح نأل -- ةركفلا ةبارغ عمو

 عم هلاح نم نسحأ نوكتل نكت مل نولوط
 هرحض نأل « ةركفلا هل تقار دقف -- قفوملا

 ىأ لوبقل ادعتسم هلعج دح ىلا هب غلب هيخأب

 هداوقو هيخأ بايغ ةصرفق زمتتاف 5 جيرخم 3

 «لصوملا وحن اهجتم هباحصأ نم رفت ىف جرخو

 نبا لامعأ نم ىهو بلح ىلا كانه نم ىضميل
 نب قاحسا ىلا ىمث ربخلا نأ ودبئو « نولوط
 دمتعملا ىلع ضبقف « لصوملا لماع قيجادنك

 هدر مث « لعف ام ىلع ةفيلخلا خبوو « هباحصأو

 اذه ليصافت نم انمهيو . ىأر نمرس ىلا

 باحصأل قيجادنك نب قحسا لوق ربخلا
 « نولوط نبا لمع متبراق مكنا » : دمتعملا

 « هدب تحتو هدنج نم نوريصتو هرمأ رمألاو

 دحاوك هنأ متملع دقو كلذب نويل

 دمحأ كلم دودح نأ ىلع لدي امم « + مكنم

 داوق ىئاحتي ةحضاو تناك نولوط نبا
 ناك هتاطلس نأ ىلعو « اهيلا قرطتلا ةفالخلا

 هذه ىتح مساولا هكلم ىف ايراج لعفلاب
 لاجر نأ ىلع اضيأ لديو « ةيصاقلا ةيحانلا

 هنأ ىلع نولوط نبا ىلا نورظني اوناك قفوملا
 . ءىش ىف مهنع ديزي ال « مهل دن .

 تنام



 نب دمحأ نيب كلذ دعب ءادعلا حبصآو

 ىلا قفوملا >هتلظفن < [زفايعتس قفولاو نولوط

 نولوط نبا نعلب ارمأ ردصي نأ دمتعملا هيخأ

 هدمتعملا مغر ىلع رمألا اذه ذفنو « رياتملا ىلع

 اهلسري ناك ىتلا لاومألا نولوط نبا عطقو

 مه* /عهب ةنس لواح لي « ةفالخلا راد ىلا

 ناعتساو ادنج ثعبف « ةكم ىلع ىلوتسي نأ

 « الام مهيف قرف نيرازجلاو نيطانحلا نم رفنب

 نوراه برهو « رمألا لوأ نولوط نبا قفوو

 ىلع افوخ « ةكم ىلع ةفالخلا لماع دمحم نبا

 ىلع ءاضقلا نم هل تنكم دادمأ هنتأ مث « هسفن

 " كلذ ىلع قفوملا در دقو . نولوط نبا ةلواحم

 لصوملا لماع قيجادنك نب قاحسا ةيلوتب

 لصوملا لماع رسجي ملو « نولوط نبا لامعأ
 ْ نبا درو ؛ ثولوط نبا دودح روبع ىلع اذه

 ةيبطخلا نم قفوملا مسا طاقساب نولوط

 . دمتعملل بطخب لظ هنكلو « زارطلاوم

 ةنس ىتح نيلجرلا نيب ءادعلا اذه لظ دقو

 امهنيب فالخلا نأ امهل نيش امدنع 0 ل

 حلصلا تاضوافم تأديف « ريخ ىلا ىدؤي ال

 نبا توملا كردآ مامتلا ىلع تبراق املف امهنيب

 ةدعقلا ىذ ىف سوسرط نم هتدوع دعب نولوط
 ناكو . ديدش لاهسا بقع ه4 وبام /

 افرسم لكألا ىلا امهن هلك هرمع نولوط نبا
 - ىتح ارس لكي ناك ةريخألا هتلع ىف ىتح « هيف

 هيلع:رمألا داز املق « هٌؤابطأ كلذب ملعي ال

 هتلواحم نولوط نبا دوهج رخآ ثناكو

 نم رغثلا اذه ناكو « سوسرط رغث ةداعتسال

 ةرملا هب ملي أتفي ال « هيلا هتكلمم دالب بحأ

 تدارأف « بابشلا تايركذل ةدواعم ةرملا دعب

 دقف « همايأ رخآ ىف هيف هعجفت نأ الا ريداقملا

 ىلع ضبقو دنجلا نم هتمدخ دحأ هب بنو
 ىلا نولوط نبا عرسأف « نولوط نبا لماع
 ةيسآ ىبونج عقيب ىذلا ىصقلا رغثلا اذه

 همداخ ىلا بتكو « ةنذآ لزنو ©« ىرغصلا

 ىلا مداخلا اجل لب « ىودج نود هليمتس

 ءاملا عقدناف دلبلاب رمي ناك رهت روسح رسك

 نولوط نبا مزالو . نولوط نبا ركتسع قرغأف
 دتشاو ءاتسشلا لبقأو « هبلط ىف حلأو رغثلا اذه

 نولوط نبا ةقفن تمظعو جلثلا طقاستو دربلا

 « هيلع زيزعلا رغثلا اذه لييس ىف هتايحضتو

 هلع ليحرلا ىلا رطضاف « ركسعلا جضو

 : لوقي دلبلاب بئاولا كلذ ىلا بتكو « اقتحم

 اذه ةمرح قرتخت نأ افوخ الا لحرأ غل »

 ( ةيكاطنأ ىلا داعو . « ودعلا هيف عمطيف رغثلا

 . تامو ضرم كانهو

 < نولوسسلل نبأ ى ءارآلا تفلت دقو

 اظيلغ ايساق الجر هنوروصب ةاورلا ضعبف

 « هبرآم كرد ليبس ىف ءىش نع عروتت ال
 داكب ال اميرك ايقت الجر هنوروصي مهضعب و

 قلخلا وأ ةمرحلاب ساسم هيف ءىث ىلع مدقي

 هبسشأ هلمجيف مهضعب ىلاغي لب « ميركلا
 لجو زع هللا ىأر الا ائيش لعفب ال « ءايلوألاب
 همون ىف ملسو هيلع هللا ىلض لوسرلا وأ.

 ىف ةصالخلاو . ميلسلا قيرطلا ىلا هنايدهب

 ةلسسلا ال1 000



 ' نأشك نولوط نبا نأش نأ عوضوملا اذه

 ىسسؤمو ةلودلا لاجرو نيحماطلا نم هريغ

 لك نولحتس : مالسالا خيرات ىف كلامملا

 ةظفاحملاو ناطلسلا ىلا لوصولا ليبس ىف ءىش

 لصتا اذا ةمحرلا مهبولق فرعت الو « هيلع

 ءىث نع نومجحي الق « مهناطلسب رمألا

 ادع اميف امأ . مهكلم تبشي هنأ نوروصتي

 ةعسو ملح ووذ ءامرك مهف مهناطلس رومأ

 « نيكاسملاو ءارقفلا ىلع بدحو وفعو ردص

 مهدنع وجرم وفعلاف ناسنالا طخ غلب امهمو

 وأ ناطلسلا ديدهت نع اديعب رمألا ماد ام

 . كلذ ىلا امو مكحلا ىف ةشقانملا

 زئاج ءىش لك نأب مهكلسم نورربي مهو

 نع نورفكيو « ةنتفلا ىلع ءاضقلا ليبس ىف

 ريخلا لامعأو سرادملاو دجاسملا ءانبب مهتوسق

 ىبأ نب ةيواعم نأش ناك اذكه : ناسحالاو

 هللا ديع ىبأو ناورم نب كلملا دبعو نايفس

 نولوط نياومكيشرلاو روصنملاو حافسلا

 نيطالسو رماع ىبأ نب روصنملاو ديشخالاو

 فلتخا دقف مث نمو . مهيلا نمو كيلامملا

 مهتانسح ىلا رظن نمف ؛« مهيلع مكحلا

 لأب مهريو*مهينابمو مهتآشنمو مهرثآمو
 ةيحانلا ريغ ري مل نيكاسملاو لضفلاو ملعلا

 مهحافك ىلا رظن نمو « مهقلخ نم ةقرشملا

 نم دب الو . ةمتاقلا ةيحانلا ىأر ىسايسلا

 دق انمد امو « نازيملا ىف اعم نيهجولا رابتعا

 مكحلا ديدشتل ىنعم الف مهكولس حاتفم انفرع

 ةليسولا تناك نامزأ ىف اوشاع دقف « مهيلع

 ىه مصخ ىذأ نم ةمالسلل اهيف ةديحولا

 اهونلعي مل ىتلا ةيبهذلا مهتدعاق تناكو ؛ هلتق

 ىلا كءادعأ لسرأ : ريييسور لوق ىه

 . كولسري نأ لبق ةلصفملا

 ىلع نولوط نب دمحأ لاجر ناك انه نمو

 ى ةياشو هيلا لصت نأ ةيشخ « هنم مئاد فوخ

 نم مهباقر ىلا عرسأ هفيس نوكيف « مهقح
 نع ريع دقو . هينذأ ىلا مهسفتأ نع مهعافد

 دقف « ىنارصنلا ليفوت نب ديعس هبيبط كلذ
 لاهسالا هيلع دتشا امدنع هجالع نع زجع

 ! قذاحب تسل : هل ليقف « هيلع ىفق ىذلا

 رأفلا ةمدخ الا هل ىتمدخ ام هللاو : لاقف

 .! هتبحص نم "ىلع نوهأل ىلتق ناو « رونسلل
 ىلا ريخألا هضرم ءانثآ فعضلا هب غلب دقو

 « ارب رصم ىلا لاقنتالا هيلع رذعت نأ ةحرد

 دده ىتح لصي دكت ملف « رحبلا ىف لمحف
 توملا هلجاعف « هوجلاعي مل اذا لتقلاب هءابطأ

 . هديعو ذفني نأ لبق

 عجري نولوط نبا قيفوت نأ كش الو
 ةيرادالا هتسايس ىلا ءىش لك لبقو الوأ

 نأ رمألا لوأ نم لجرلا كردأ دقف « ةيلاملاو

 تطيجتأ اذا هنآو 6 نيشلا نيتك نتغ دلي نهم

 نم هريغ هيطعي امم رثكآ لاملا نم ىطعأ هترادا

 نكمأ لصاحلا ريبدت نسحأ اذاو ؛ ىحاونلا

 هجو دقف اذهلو . ريثكلا ىلا هب لوصولا

 بيترتو اهميظنت ىلا رمألا لوأ نم همه

 ةالو نم هقبس نمو ربدملا نبا ناكو « اهنورئش

 ةادأ درحم ىلا ةرادالا اولوح دق نييسابعلا

 سس ساو و تس



 مراثملاو بئارضلا نم اوضرفف « لاملا عمجل
 اولمهأو « نيلهألا لهاك لقثأ ام سوكملاو

 نويعو دالبلا قفارمب ةباتعلا كلذ بناج ىلا

 اطويه ةيداصتقالا لاوجألا تطبهف « ةورثلا

 « رايد مءءرءع٠ دنع ةيابجلا تمقوو اديدش

 . مراغملاو ةيئانثتسالا تايابجلا 0

 ىلع لوع ذولوط نب دمحأ ءاج املق
 كلذ ىلا ةليسو هل نكت ملو « لاحلا حالصا

 ىلع ةباقرلا ماكحاو ةرادالا طبسضب الا

 لست تناك ىتلا غلابملا ضفخو « نيفلظوملا

 هبنت دقو . ةفالخلا زكارم ىلا ىثرو اياده
 دحأ هيلا هبنتي مل ام ىلا نولوط نب دمحأ

 نأ وهو ؛ ءارمألا نم هلبق دالبلا ىلوت نمم

 نم ةيلاملا مهنورثش رييدت ىلع ردقأ رصم لهأ

 ىتح نييرصملا نيفظوملا نم رثكتساف « بناجألا
 دقو . مهيدبأ ىف اهلك ةيلاملا.ةرادالا تحبصأ

 ءىواسم نع اوورو كلذ مهريغو كرتلا ركتأ

 ةديعبلا رابخألا نم اريثك نيفظوملا ءالؤه
 هنوري ىذلا ربخلا اذهك « قيدصتلا نع

 ( 7 ةموسرب ) هموشد نبا نع نساحملا وبأ
 نولوط نب دمحأل هحصنو لاملا ىلوتم

 (ملاظملا ىمست) ةملاظلا تايابحلا ىف رارمتسالاب

 هضوع مث « كلذ ضفر نولوط نبا نأ فيكو

 . هسيلع رثع ميظع زنكي هنع لزانت امع هللا

 ««طابقألا ركم» هيمسي امع ثدحتن ىزيرقملاو

 نيا ةلمع امل لعف در الا وه نا هلك كلذ نكلو

  ىديأ ىف ةيلاملا رومألا عضو نم نولوط
 دقف « ريخلا نم كلذ هيلا يدأ امو نيبرصملا

نم ٍداريألا عفت را
رم ءزدعف ىلا مءءرولع 

 

 نولوط نبا هيلع رثع ىذلا زنكلا امأ
 « ابيرغ ارمآ نكي ملف هعماج هيهذ نم ىنبو
 لودنلا خيرات لوط ىلع سانلا ناك دقف

 زونك نم ءىث ىلع روثعلاب نوملحي ةيمالسالا
 ىلع روثعلاب ؛مويلا سانلا ملحي امك ةنعارفلا

 «نئافقدلا ىمست زونكلا هذه تناكو « لورتنلا

 نودلخ نبا نأ اهب سانلا مامتها نم غلب دقو
 نبا دافتسا دقو . الصف هتمدقم يف اهل دقع

 ىطساولا دمحم نب دمحأ ةمكح نم نولوط

 اريدق الجر ناك دقف « لاما نوؤئشب لكوملا

 نم هلعجي نأ نيخروملا ضعب لواح احلاص
 نم ىرصم هنأ حجرن اننكلو « طساو

 ىبأب اضيأ نولوط نبا ناعتساؤ . ىطيساولا

 نم هلصأو « اريدق ايلام ناكو « ىمئارداملا ركب
 تاياكح هنع ىكحي ىزيرقملا نكلو « اياردام

 هئاطعاو ناطلسلل هلامعتمبا ءوس ىلع لدت

 صصح لياقم ىف هباحصأ نم رفنل تالابقلا
 « نييئارداملا ةيقب ناك كلذكو ) هل ةنيعم

 . ( دعب اميف مهنع ثدحتنسو

 ةيلاملا نولوط نبا تافرصن © ظحالنو

 , دقف « ىلع دمحم تافرصتب هبسشلا نم ائيش
 قى رجاتو « ليتلاك تاعونصملا ضعب ركتحا

 لدع هنا نولوقي نيخرؤملا نأ ولو ) ليصاحملا
 نكلو « هنأاشب اطحم هدجو هنأل كلذ نع ش

 - ىف ليصاحملا ىف ةرجاتملا ىلا داع هنآ تباثلا

 ةرادالا هذه ةحبتن تناكو 8 ( همايأ رخاوأ

0 



 ٠ نبا ىدبر ىف لاملا رثك نأ ةمزاحلا ةيلاملا
 رثكتساو ددنجلا_ءارش ىلع لبقأف ؛ نولوط |

 !ءءرغع٠ غلب هسقيج نأ لآقي ىتح مهنم

 نم ناك شيجلا مظعم نأ حجارلاو < ىدنج

 ؛ءره٠٠ نأ نوخرؤملا ركذ دقق ء نادوسلا

 نم ؟ةرء٠*ء'اؤ دوسلا نم اوناك هدنج نم

 نم ىتش فانصأ نمف ىقابلا امأ < كاونألا

 . ىراصنلاو مورلا نم رفت مهيف « نيقزترملا

 نب دمحأ ىنب ريثكلا لاملا اذه نمو

 ىقابلا هعماج اهمهأو « ةريثكلا هينابم نولوط

 ةرامعلا خيرات ملاعم نم وهو « مويلا ىلا

 ارماس عماج ةروص ىلع ىئب دقف « ةيمالسالا

 ىجراخلا ملسلا تاذ هتذئم ةصاخو

 ةيسدنهمل وا نبا حرش دقو . ىنوزلحلا

 «نساحملا وبأ هقاس فيطل ربخ ىف اهئانب ةيفيك
 ىتح اميظع ارامع عماجلا لوح ام رثمتع دقو

 ضرسعل راجتلا هرجؤي امم ةبطسم ترجأ

 نأ عم « مويلا ىف امهرد رشع ىنثاب مهعئاضب
 ًاشئآو . عارذ ىف عارذ ىلع دزت مل اهتحاسم

 هئانب ىف قفتأو « ناتسراميبلا اضيأ نولوط نيا

 اذهو « ةيمويلا هتقفن ريغ راند ةهءره.٠

 رات ىف ماع ىفشتسم لوأ ربتعي ناتسراميبلا

 بسحب اماسقأ امسقم ناكو « ةيمالسالا رصم

 نولاحعلاو ءايطألا هيقو « ضارمألا

 فرصت ةيذغألاو ةيودألا تناكو « نوضرمملاو

 زارط ىلع ريبكلا هرصق اشنأو . ىضرملل

 اناذيم همامأ لعجو « دادعب ءافلخ روصق

 هيف ماقأو هدهم « ركسعلا ضرعل احيسف

 3 راند ةءرعلو كلذ هفلكو ع تالظملا

 « ةريثك ريخلا باويأ ىف هتاقفت تناكو

 سانلا ىلع تاقدصلاو ةمعطألا عزوي ناكف

 قيرح ةرم تاذ عقوو . هعضو نيعم ماظن قفو
 سانلا رئاسخ ضيوعت ىف قفتأف « قشمد ىف

 ضعب لوقيف كلذ عمو . راند مءر.٠

 « هيونذ لك هل نمشي مل ىلاعت هللا نأ ةاورلا

 ءىراق نأ ىئارداملا ىلع نب دمحم ىور دقف

 نع مطقتا نولوط نبا حيرض ىلع نآرقلا
 : لاق ببسلا نع هلأس املف « ةدم ةءارقلا

 رقت الأ بحآ : لوقي وهو مونلا ىف هتيأر »

 : ليقو اهب تع”رثق الا ةيآ رشمت امف « ىدنع
 , 67 هذه تعمبس امأ

 هتنالو لوأ نولوط نب دمحأ نكس دقو

 « هلبق نم رصم ءارمأ ةداع ىلع « ركسعلا »

 طاطسغلل ةيحاض مهل ىنب هدنج رثك املف

 ةبق نم اهعضوم ناكو « « عئاطقلا » تيمس

 ىلا ( ةيلاحلا ةرهاقلا ةعلق عضوم ) ءاوهلا

 ىلا ةليمرلا نم اهضرعو « نولوط نبا عماج

 امناو « ةنيدم نكت ملو . نيدباعلا نيز ىح
 تناكو » : نساحملا وبأ لاق . ةيحاض ىه

 ءاوملا ةبقو . ليم ىف اليم عئاطقلا ةحاسم

 : للا ةعلق هيلع ىذلا حطسلا ىف تناك

 « نولوط نيا رصق ناك ءاوهلا ةيق تحتو

 نآلا ىناطلسلا ثنادبملا رصقلا اذه عضومو

 عضوم ناكو . ةليمرلاب ليحلا ةعلق تحت ىذلا

 ءاقياس لامجلاو لاغبلاو ريمحلاو ليخلا قوس
 «تابيبقلاب مويلا فرعي ىذلا ناديملا اهرواجبو

 ىذلا عماجلاو رصقلا نيب اميف ناديملا ريصيف

 راوجبو « هب فورعملا نولوط نب دمحأ هأشنأ

 دينا



 باب اهلو « ةيلبقلا هتهج ىف ةرامالا راد عماجلا

 ةروصقملا ىلا هنم جترخ عماجلا رادج نم

 « بارحملا راوج ىلا ريمألا ىلصمب ةطيحملا

 نكسي عطق ةدع عئاطقلاو . مرحلا راد كانهو

 هركاسعو نولوط نب دمحأ ريمألا ديبع اهيف

 ماسقأ ىلا عئاطقلا تمسق دقو . « هناملغو

 ثاكو » : ىعاضقلا لاق ء طاطسفلا ططخ هبشت

 ةعيطق مورللو « مهب فرعت ةدرفم ةعيطق ةبونلل
 ةدرفم ةعيطق نيشارفللو « مهب فرعت ةدرفم

 ةعيطق كاملغلا نم فص لكلو « مهب فرعت

 عضاوم داوقلا ىنيو « مهب فرعت ةدرفم

 « ةنسح ةرامع عئاطقلا ترمعو . ةقرفتم

 اهيف ترمعو « ةقزألاو ككسلا اهيف تقرفتو

 تامامحلاو نيحاوطلاو ناسحلا دجاسملا

 . « عراوشلاو تيناوحلاو نارفألاو

 نم هنئازخ ىف نولولط نبا فلخ دقو

 قلو 4 ناانلاد اهوا دك رعد ةندقللا هلا
 ناملغلا نمو « كولمم بر٠.٠ كيلامملا

 الرووو ةيناديملا ليخلا نمو « مالغ ؟4رء٠٠

 « سأر هرء*٠+ ريمحلاو لاغبلا نمو « سأر

 ١ر*٠ءر٠٠٠ماع لك ىف رخدب ناك هنأ اوركذو

 دقف « دضتمملا ةنيلخلا كلذ ىف قافف « رانيد

 دعب ماع لك لضفتسي نأ ريخألا اذه دارأ

 ةرشع تلمتكا اذا ىتح « رانيد نويلم هتاقفت

 باب مامأ اهلعجو ةدحاو ةعطق اهغاص نييالم

 «مهنم ىنغأ هنأ ىحاونلا ءارمأ ملعي ىتح هرصق

 نم نولوط نبا كرتو . ةياغلا هذه نود تامق

 6 سابعلا مهيهأ اركذ 107 مهنم ادلو مس هدعب

 هيلع ضبقف هب راث ىذلا وهو هئانبأ ربكأ وهو

 « ةيالولا ىلع هفلخ ىذلا هيورامخو « هسبحو

 .رئاشعلا وبأو ةعيبرو نابيشو رضمو ناندعو

 ىلا نيثدحملا نيخروأملا نم رمت بهذ دقو

 ةكرح دعي رصمب نولوط نب دمحأ داديتسا نأ

 لالقتسالا رصع أدب كلذب هنأو « ةيرصم ةيموق
 ىف فارسا كلذو . مالسالا لالظ ىف رصمل

 " نولوط نبا ناف « ةقيقحلا عم خيراتلا ليوأت

 « اهل اعبات لظ لب ةفالخلا نع لقتسي مل الوأ

 « ادبأ سابعلا ىنبل ةبطخلا عطقي مل وهو

 ملف «همايأ مظعم دادغب ىلا لاما لسري رمتساو

 نيبو هنيب حيرصلا فالخلاعقو امدنعالا هعطقب

 نيديعب ثويرصملا ناك ىرخأةيحان نمو. قفوملا
 «هترادا قمهيلعدمتعا هنا معن (هتكر ح نعو هنع

 باسحل لمعي هنأ رعشالو رصمتي ملهنكلو « رثكأ

 كلانه ام لكو . ةيرصم ةيموقب زتعي وأ رصم

 نم ةدافتسالا نسحأ ارداق ايكذ الجر ناك هنأ

 كاردا ق رصم ةراما مدخت ساو فورظلا

 ىف ناطلسلاب دارفتالا نم هسفت هيلا وبصت ام

 قود نصمت نأ نوما نطاقاكو تامة

 « هتسايس ةلصاوم ىلع نورداق ءانبآ هفلخ ول

 ادب دقو « اهيف ميقي نم ىلع ةبتالغ رصم ناف

 ىلختف رصمتلا تاوطخ نم ةوطخ لوأ لجرلا

 هنأ انبأر دقو « برعتو هتيكرت نع اثيشف ايش
 وخروؤم فرع دقو . قوذلاو ةفاقثلا ىبرع ناك

 ريدقتلاب هوطاحأف « هردق ةيمالسالا رصم

 . ريطاسألا هتريس لوح اوجسنو « لالجالاو

 دس موب تس



 نب نوراعو شيج ركتاسعلا وباو هيورامخ
 هيورامخ

 ( هدالوأ ىناث وهو ؛ هيورامخ هنبا هفلخو

 هعيابو ةرامالاب هل ىموأ نولوط نبا ناك دقو
 7 بب. ةححلا ىذ ىف هيبأ ةافو بقع دنجلا

 وهو كلذ ىلع سابعلا جتحا دقو « ونام

 تاضوافم تناكو . هلتقب اولجعف سبحملا ىف

 امدنع ةرئاد قفوملاو نولولم نبا نيب حلصلا
 نأ ىلع اقفتا دق نابناخلا ناكو « لوألا تام

 قفوملا داوق دكي, ملف ؛ هل ماشلاو رصم لظت

 « فقوتلا ىلع هوزفح ىتح ربخلا نوعمسي
 كلذ لبق ماشلا ىلع ىلو دق مهدحأ ناكو
 مضناف -- انركذ امك قيجادنك نبا وهو -

 اررقو قارعلا ىلامش لماع جاسلا وبأ هيلا

 ىدبأ نم امهعازنتاو رصمو ماشلا ىلا ريسلا

 قشمد لماع امهيلا مضناو « فولوط نبا ءافلخ
 ةيكاطنأ نع قيجادنك نبال لزنو نولوط نبال
 ةاقالمل هدنحب هيورامخ ثعبو . صمحو بلحو

 لحو ؛ رزيش دنع اوركسعف « هموصخ
 . نايناجلا عداوتف ءاتشلا

 قيجادنك نيا زهتتا ءاتشلا ءانثأ ىفو

 ةمجاهم اررقو ةصرفلا قفوملا نب دمحأو
 ءىجوف دقو . ةرغ ىلع نييرصملا ركسعم

 ىتح اورقهقتف « موجهلا كلذب نويرصملا
 قفوملا نب دمحأ نيب فالخلا مقو مث . ةلمرلا
 . هدنج نم 40٠٠ وحن ىف هوكرتف « هداوقو
 هعمو رصم نم هيورامخ لصو ءانثألا هذه فو
 ررقو « نيينولوطلا رصم دنج نم الءر**+*

 لاوش ىو . ودملا ركسعم ىلع موجهلا

 دنع نيبناجلا نيب ءاقللا عقو محم ليربأ 7١

 ىلامسش نيحاوطلاب فورعملا سرطف ىبأ رهن
 كلذ لبق رضح دق هيورامخ نكي ملو . افاي
 رصم ىلا الجعم برهو ءاقللا دنع عزفف الاتق
 نب دمحأ دنج ضقناو « هشيج مظعم هعمو

 نوبهتي نييرصملا ركسعم ىلع قفوملا
 نم ةقرف تمدقت ةظحللا هذه قو . نورسأبو

 رسدألا دعس ىمس دئاق اهدوقي ىرصملا دنجلا

 بسحف « قفوملا نب دمحأ دنج ىلع تمجهف

 رفف « دنجلاب رصم نم داع هيورامخ نأ اذه
 مهيلع دشف « هشيج ماظن لتخاو ابراه

 دعس ةدايقب ىربك ةميزه مهومزهو نويرصملا
 . قشمد اولتحاف نويرصملا عرسأ مث « اذه

 ادبو هيورامخب رسألا دعس فختسا دقو

 هيورامخ نكلو « ماشلاب دارقنالا ىف ركفي
 نيب فالخلا رمتساو . هلتقو هيلع بلغت
 نابناجلا دقع مث « انمز ةحلط ققفوملاو هيورامخ

 ءاقل هيورامخل ماشلاو رصم هيف تكرتت احلص
 نيب لاوحألا ترقتساو . نيعم ىونس غلبم

 هفلخو دمتعملا ةفيلخلا تام ىتح نيناجلا

 / 508 بجر ىف دضتعملا مساب قفوملا نب دمحأ

 ةفالخلاو رصم نيب حلصلا دكآتف « هاي؟ ربوتكا

 ىدنلا رطق هتنبا جوزي نأ هيورامخ ضرعو
 ريخألا اذه نكلو « دضتعملا ةفيلخلا نبال
 «مهرد نويلم اهقدصأو« وه اهجوزتي نأ لضف

 هنورامخ غلاب دقو . م/هركملا ماع اهب لخدو

 دارأ دضتعملا نأ » ليق ىتح هتنبا زيهجت ىف

 داو جب



 تاون 6+ اهزايش ف امانا قع ةالجاوو

 اذه دعب هيورامخو ةفيلخلا نيب ةشحولا
 ةقرب ىلا تارفلا نم دضتعملا هالوو » جاقزلا

 جارخلاو ةالصلا هيلا لعجو + ةنس نيثالث

 لمحي نأ ىلع « لامعألا عيمجو رصمب ءاضقلاو
 رائيد ؟ءءر٠٠٠ ماعلا ىف دضتعملاىلا هيورامخ

 0 ©« ليقتسملا نع رانيد #ءءرءءءاو ىضم امع

 . كلذ دعب هيورامخل لاوحألا ترقتساو

 نم ةدافتسالا هيورامخ نسحب ملو

 لاملا فلتي ىضمف « هل تحبتأ ىتلا ةصرفلا

 تغلبو « هيرصاعم هاوقأ ىف ةلثم هلعج وحن ىلع
 غلابو « رانيد نويلملا ةيارق هدنج ىلع هتقفت

 اشنأف « لوقعملا دحلا زواج ىتح هتاشنم ىف

 تاتابن ةقدح اهلعجذا « اهلثمب عمسي مل ةقيدح

 هنا لاقيو ؛ دحاو نا ىف ناويحو: رويطو

 ىلع هل عضوب قيئزلا نم ةكرب هسفنل أشنأ

 ناك ذا « دهدهتي وهو مانيل شارف اهحطس
 هيورامخ قفنأ دقو . هيلع عنتمي ام اريثك مونلا

 هرخدأ دق هوبأ ناك ام تاهافتلا هذه ىف

 نم رثكتساو « جارخ نم هيتأب ناك امو
 ترثكو « هرمأ عاض ىتح ناملغلاو .ىراوجلا

 هخبطم ىف ىقابلا ناك ىتح-هماعط ىلع هتقفن
 مدخلا ةجاح نع ديزي لوكألا فانصأ نم

 ناكف « كلذل مدخلا عيب رهتشاو » « هنوعيبيف

 نورتشيو « دعيلا نم كلذل مهنوتأي سانلا
 نم ةبنرغلا حعآونألا نم هب نوهكنتن ام مهنم
 ثيحب ©« تقو لك ىف اماود اذه ناكو . لكاملا

 -ىلا هروف نم جرخ فيض هقرط اذا لجرلا نأ

 ءرتش أه دجيف « مرعلا راد“

 بتفاك . « 0 ا و 1
 دقو + راند بهروعم رهشلا ىف خيبطملا ةقفن

 قى هيراوجو همدخ ئديأ ىلع اليتق تام
 : مح رياني / 58+ ةجحلا ئذ 7+ ىف قشمد

 ناكو © شيج ركاسملا وبأ هبا هفلخو
 "فلا 6 اعيش رمألا نم يحي ال انينص اباش
 اودسفأف نيهلملاو ناملغلا هلاثمأ نم ةمئاط هلوح

 .نب رئاسعلا ىبأ همع لتق هل اونيزو هرمأ
 ىلع اولوعو هنم دنجحلا- رفتخ « هلتقف نولوط

 دق هدج هنوك ىذلا شيجلا ناكو . هعلخ

 نم نكي, ملو « دالبلا ىف ةيلعفلا ةوقلا حبصأ

 « هداوق نيعأ ثدحلا اذه لثم ألمي نأ نكمملا

 دمحيمو ىحلفملا ناقاخ لثم لاجر هنع ىلختف

 نب فينصوو قيجادنك نب قاحسا نبا
 فورسعملا وأ ) روجمل نب ةقدنبو نيكتراوس

 نباو روجمل نب دمحم هيخأو ( روجملب
 نيبتيل ءامسألا هذهب تيتنأ امناو « ناَعطارق

 ىلاتلابو  شيحلا هاوق ناك فيك ءىراقلا

 نمل هناو . نييرصملا رهمغ نم - مهدونج

 ماكحلا كئلوأ صرح فيك ظحالن نأ بيرغلا

 لهأ مهمامأو + نينجا دن اع دانتمللا ىلع

 . اهدحو رصم ىف ال « مهنم دينجتلا نكسي دالبلا

 نأ عم . ةيمالسالا ةلودلا دالب ةيقب ىف لب

 .6 نييرضملا دنج ىلع اريثك اودمتعا نييطنزيبلا

 ىتلا ةدعاقلا ىه هذه نكلو . كلذي.اوعفتتاو

 .روصعلا ىف اعيمج نيملسملا ماكح اهيلع ىرج

 .ةتماتسم ةيعر ذالبلا لهأ رابتعا : ىطسولا
 0 صحا انا نوح



 ناكو « قزترم ىبنجأ دنج ةطساوب مكحتت
 .اعيمج لودلا هذه لاوز بابسأ دكا نم اذه

 دنجلا ءالؤثه ىف مدقملاو ةلودلا ريبك ناكو

 برص ( ىلا[ الغ نكي ) أ نب رغخ وا
 هبيدأت ىف رصق ذا هومالو ؛ هرمأ ىف داوقلا

 هراد بهنو هلتقب رمألا ىهتتاو « هديدستو

 ابك انت زييه دوم هللا ىلا ل قوتك
 ةرثك نم مهضعب نا ىتح « مهنويعو مهبولق

 « فيرلا نكسو ةيدنجلا كرت هل لصح ام

 . ©« هراجتو هيعرازم نم راصو

 ملو هيورامخ نب نوراه هوخأ هفلخ مث

 ةلودلل ىجري نكي ملف « هنم الاح نسحأب نكي
 ىلع موقت ال لودلا هذهف ؛ هيدي ىلع حالص
 لهأ نم دنس وأ فده وأ ةسايس نم ساسأ

 درف لجر حومط اهئشني امناو « دالبلا

 . ةلودلا تلاز هرمأ ىفقتنا اذاف « هتاكلمو

 راكم ةرخآلا ىدامج ٠١ ىف نوراه ىلوت

 هرمأ دسف دق ةلودلا دنج ناكو م5 ريمتيس

 موقي شيجلا اذه ناك ذا + هتدحو تقرفتو

 دوسلا نم ىرخأو كرتلا نم قرف ىلع

 مهمهأ نيقزترملا نم طالخأ مه ىتش تاعامجو
 الع دق نيريخألا ءالؤه رمأ ناكو « مورلا

 «قاصو قئافو ردب مه مهداوق نم ةثالث لضفب

 دقحف « ةردقو القع داوقلا ةريخ نم اوناكو

 ةعيبر ناكو . دوسلا ةصاخو « نوقابلا مهيلع

 دق ؛ نوراه مع وهو ؛ نولوط نب دمحأ نبا
 بلطي هسفن هتثدحو مالغلا اذه ةبالو ركتأ

 ىلع ناك نوراه دامع نأ ودسو . هسفنل رمألا

 ةراضحلا ؟5- م

 لك دهتجاو « مورلا داوق بضفف ؛ دوسلا

 شيجلا نم ةفئاط هسفنل زوحي نأ ىف مهنم

 مهنأك مهيلع هعزويو مهئاطع ىلع ىلوتسي
 هدنج لضفب ثوراه نكمت دقو . هناملغ

 دازف « هلتقو ةعيبر ىلع ءاضقلا نم دوسلا

 . هنم ىفاصو قفومو ردب سارتحا

 ىثبأ نب رفعج وبأ نوراه ةرمأ ىلوتو
 ريسعلا نم حبصأ رمأ حالصا لواحي ىفمو
 مورلا داوق رهظأ ةبسانملا هذه ىو . هحالصا

 جحلل اويهذف « رظنلا نافقوتسي اربو ةحامس

 تآشنم ضعب اوأشنأو دحاو دعب ادحاو

 نولوط نبا عماجل ةأضيم ردب ىنبف . ربلا

 لاملا قيرفت نم رثكأو سانلا برشل اليبسو
 قاصو قئاف لعفو « نيكاسملا ىلع ماعطلاو

 تيبلل صالخالا نم اورمهظأو « كلذ لثم
 ةسايس مغر « مهريغ هرهظي مل ام ىنولوطلا
 دتشا دقو . مهريغب زازتعالا ىف نوراه

 ىف مهداوق قرفو مورلا عم ىبأ نب رفعج وبأ
 ةطمارقلا ةكرح تأدب نيحلا كلذ ىفو . دالللا

 نيينولوطلا دنج اهل ىدصتف ؛ ماشلا حاتجت
 كلذ دفنتساف « اههجو ىف تاشلا نم اونكمتو

 . ةوق نم مهل ىقب دق ناك امم اريبك ابناج

 يحسم نوار نس ةلقاق وراق وأ ناك
 كلذي ةفالخلا لاجر عماستو « ةلمج مورلا
 ىلع مهناطلس ةداعتسا ىف اوعمط ام عرسأ امف

 مساقلا هريزوو ىفتكملا ةفيلخلا بدنو « رصم

 ناميلسنب دمحم <دئاقلا ”بتاكلا هللا ديبع نبا

 نب دمحم ناكو . ةمهملاب مايقلل ىفينحلا
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 ذا « نولوط نبا مدخ نم اذه ناميلس

 ًاملف « هل ابتاك ىنولوطلا ملول همدختسا

 ىلإ مضناو نولوط ىنب نع ْولْول فرحنا

 « ثاميلس نب دمحم هعم فرحنا ةفالخلا لاجر

 ةلمج ىف حماصأ ىتح ىقري هرمأ لاز امو
 رخآ ىلع ءاضقلل ىفتكملا هبدن مث « داوقلا

 . نيينولوطلا

 ىلع ىلوتسي نييسابعلا دنح ناك امنيبو
 نب نابيش بثو « ماشلا ىف نيينولوطلا كالمأ
 هحبذو نوراه هيخأ نبا ىلع نولوط نب دمحأ

 ىلوتو 6+9 ربمفوث /595 رفص ١١ ىف هديب

 اميسج جوهأ » نابيش ناكو . هناكم رمألا

 راصف « هيايش ناوفنع ىف ثدبلا ديدش ادلج

 . « هرمأ مت نأ دعب كلذو « هرومأ ىف عرسي

 « رمألا نم اوسيأ دق ةينولوطلا دنج ناكو
 ةفلغلا دل نا تاك دس ةعاجب اوما
 ىلا ناميلس ني دمحم لصوو . ىفتكملا

 سانلاىلخت دقو (ةيقرشلا ةيريدمب) ةسابعلا

 لوطسألا دئاق ةنايم”دعرسأو «نيينولوطلا نع

 شتم نقركلا ردم رع ردات ىرطلا
 . ديعصلا نع طاطسفلا لزعت ىتح ىبرغلا

 نود فقوو هعم نمي ناميلس نب دمحم لبقأو

 نم هعم ىقب نمب نابيش ضهنو ؛ طاطسفلا
 هيلا بتك مث . عافدلا لواحو دوسلا دنجلا

 « اعيمج هلهأو هنموي كابيلس نب دمحم

 نيفقاو هدنج اكرات هلهأب هيلا راسو نمأتساف

 الف . مهنع هيلخت نوملعي ال مهو فاصملا ىف

 سانلا مهيلع لاهناو مهرمأ قرفت رمألاب اوملع

 ىدب, نيب ةعامج ةعامج نوحبدذ اوراص ىتح
 تيهنو عئاطقلا تقرحأ مث « ىسابعلا دئاقلا

 ىذأ سانلا باصأو اعيرذ ابهن طاطسفلا

 مكحي ملو ؛ نولوط ىنب ةلود تهنتاو « ديدش

 نب دمحم دهتجا دقو . مايأ ةعست ريغ نابيش

 ىتح ةلمج نيينولوطلا راثآ ةلازا ىف ناميلس
 اهبهنو مهلاومأ ىفصتساو « ءىث اهنم قبي مل

 دقو « ىقايلا قرسو اءزج دادغب ىلا لمحو

 ملو . باسحلا رسعأ كلذ ىلع ةفيلخلا هبساح

 ذا « رصمب ناميلس نب دمحم ماقم لطي
 « ىرشونلا ىسيعب ىفتكملا ةفيلخلا هلدبتسا
 .. تناك امك ةيسابع ةيالو رصم تداعو

 نولوط ىنب ةلود ىلع ةماع ةرظن

 نيثالثو ةينامث رصم نولوط ونب مكح

 رصم حيرات ىف مهتيص عمسي نم ناو « اماع

 مهو « ةدملا هذه فاعضأ اومكح مهنأ بسحب

 ملو اديدج رصم ىلع اولخدي مل مهانيأر امك
 ةباحسك اوناك امنا « ةوطخ اهرمأب اومدقتي

 لضفلا مجريف اذه ديعبلا مهتيص امأ « فيص

 نأ ودبي نكلو . مهيخرؤمو نيدرصملا ىلا هيف

 ةينولوطلا ةلودلا نأ نم نسماحملا وبأ هلو ام

 نساحم نم مهمايأو لودلا ررغ » نم تناك

 ىف دالبلا تنمأ دقف « ةغلابم نكي مل 6« مايألا

 دمحأ مايآ ىف ةصاخو « اهلاوحأ تيخرو مهمايأ

 هنم فرطب انيتأ ام امأ . هيورامخو ُنولوط نبا

 ىلع اروصقم هرمأ ناكف دنجلا نيب عازنلا نم
 داو ىف نولتاقتيو فوعراصتي : نييراحملا
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 ى لاتتلا راد اذا الا ءرخآ داو ىف سانلاو
 . ىذأ سانلا بيصيف الثم ةمصاعلا

 نولوط لآ عم ءادعصلا سانلا سفنت' دقو

 ومني أديو « نييسابعلا ةالو بهن مهنع فكناو

 ناك هنكلو « ةيرصملا ةيصخشلاب ىعو دلبلا ىف

 لاوط تاونس ىلا جاتحي اتفاخ افيعض ايعو
 لآ هبنت ولو . ةحضاو ةروص ذخأبو ىلجتيل

 « رخآ نأش مهتلودل ناكل كلذل نولوط

 دامتعالا نم مهريغ باقعأ ىف اوضم مهنكلو

 نيبو مهنيب ليحف « ىبنجألا ركسعلا ىلع
 بناجأ اولظو ؛ هوسرغ ام رمث فاطنقا

 ةسايسلا حاير مهب فصعت نيعزعزم
 .ربادلا سمأ عم مهرمأ ىثالتو « ةيركسعلاو

 اولاقو مهيلع نويرصملا فسأ دقف كلذ عمو

 ىلع ءارعشلا محازت لب « اريثك ارعش مهئاثر ىف

 ورمع وبأ ىضاقلا لاق ىتح ثولوط نب دمحأ

 قى ةريسلا نسح » باتك ىف ىسلبانلا نامثع
 اباتك تدأر » : « ةريزجلا ف نصحلا ذاختا

 تسرهف هنومضم ةسارك ةرشع ىتنثا ردق

 « نولوط نب دمحأل ناك ىذلا ناديملا ءارعش

 « ةسارك ةرشع ىتتثا ىف ءارعشلا مسا ناك اذاف

 | .6 17 مهرعش نوكي مكف

 نع ايبنجأ نولوط نب دمحأ ناك دقلو

 لاجرو نم كش نودب دمي هنكلو « رصم

 فرعت ال مايأ كلت تناك دقف . ىرصملا خيراتلا

 نولوط نب دمحأف « ةيمالسالا ةيموقلا ريغ

 ىف ىقارعو ماشلا ىف ىماشو رصم ىف ىرصم
 بوسنم هلصأو هعضوم ناك ايأ وهو ( قارعلا

 ضوهنلل هدوهج مظعم سرك ىذلا دلبلا ىلا

 قو « ةيمالسا ةيرصم ةلود هتلودو « هرمأ

 نولوط نبا دعي ىمالسالا خيراتلل ماعلا راطالا

 خدراتلا لاطيأ نمو خيراتلا كلذ ذاذفأ نم

 نمم هريغب هانراق اذاو . كلذل اعبت ىرصملا

 كلذ ق ةيمالسالا ةلودلا ىحاونب اودبتسا

 نع ةحضاو ةركفب مهنع زاتمي هانيأر رصعلا

 ايناب ائشنم ناك دقو . اهل ىغبتي امو ةلودلا

 نسح نم كلذ ناكو . ازاتمم ايلام امظنمو

 يق قمر ثا كلو ناث اهير ليم يوم لح

 ةوطخلا بحاص صاعلا نب ورمع ناك اذاو

 نبا ناف « ةيمالسالا رصم ءانب ىف ىلوألا

 . ةيناثلا ةوطخلا بحاص نولوط

 نايك ءاشال ةيرحت لوأ بحاص وهو

 6 ماعلا ىمالسالا نايكلا لخاد صاخ ىرصم

 جذومنلا وهف « ميظع ةيحانلا هذه نم هلضفو

 اهتربع ناف لشفلا ىلا تهنتا دق ةبرجتلا تناك

 رصم خيرات روصحم تحبصأو ةيقاب تلطظ

 نم لك دهتحيس نيحلا كلذ نمو . ةيمالسالا
 رصم ىف ةلود ءاشنا ةداعا ىف ةصرفلا هنتاو

 رصم خيرات لمعج امم ؛ اهيلع دامتعالاو

 ماعلا رايتلا نع القتسم الصتم اطخ ةيمالسالا

 ةئيبلا تآيه دقو . ىمالسالا قرشلا خيراتل
 ى ءابكتالل'نوكوط نب قا نهد ةبرطملا
 دقف : ماعلا رصم خيرات اهيلمي ىتلا ةهجولا

 كلذ دعب هحتاو ةقرب اهيلا مض مث اهب ديتسا
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 «ةدحاو ةدحو هلك كلذ نم لعجو « ماشلا ىلا

 ةبرحتلاو . هدعب ءىحب نم لك كلذ لعفيسو

 ىف ةميقلا ةميظع ةيحانلا هذه نم ةينولوطلا
 ةوقلا ةدعاق رصم نأ ىلع تلد دققف « انخيرات

 تحبصأ ماشلا اهيلا مضنا اذاف « ةيمالسالا

 ائيشف ائيشو « مالسالا ةلودل ىرقفلا دومعلا
 رصم لمحتو « ةيعقاو ةقيقح كلذ حبصيس

 . ةيبرعلا ةفاقثلاو ةفالخلاو مالسالا ءبع

 ىرصملا خيراتلا ىرجمب لصتن اميفو
 نأ ىلع ىدملا ةريصقلا ةيرحتلا هذه تلد ماعلا

 « اهنايك ىف ةوقلا رصانعب ظفتتحت تلاز ال رصم

 اهيلع تلاوت ىتلا ثراوكلا نم مغرلا ىلعف

 لبق هم6 ةنس اهضرأ سرفلا لوخد ذنم

 ةراضحلا رهاظم ىلع مهئاضقو ؛ داليملا

 ءاضقلل تالواحم نم كلذ الت امو ؛ ةينوعرفلا

 : ةيرصملا ةايحلا ةرحششل ةديعبلا روذحلا ىلع

 « اهابا مهبيرختو رصم ىف سرفلا ثيع نم

 ؛ىملطبلا رصعلا لالخ مهتفاقثو قيرغالا ةبلغو
 بهنو نامورلا فسع نم رصمب لزت ام مث
 لكو ىبرعلا حتتفلا مث ؛ مهداهطضاو نيبطن زيبلا

 ةيونعم ميقو ةيراضح تاموقم نم هب ىتأ ام

 نم هلك كلذ بحاص امو ؛ ةديدج ةيحور

 ةينارصنلا ىلا ةينوعرفلا ةينقولا نم لاقتنالا

 رصم تاجهل نم ةغللا ريغت نمو « مالسالاف

 عم اهعارصو ةيطبقلا ةغللا ةبلغ ىلا ةميدقلا

 ةنسلأ نابرجو كلتو هذه باهذو « ةينانويلا

 هلك كلذ مغر ىلع « ةيبرعلا ةغللاب رصم لهأ

 وه امو ؛ ةدحاو حورلاو ةميلس روذجلا تلظ

 نم تارشع عضب ءودهلاب رصم تمعن نأ الا
 اهترحش تأدبو اهتيفاع اهيلا تداع ىتح نينسلا

 نبا اهل هبنتي مل ةقيقح هذهو . رمثت مث قروت
 عايضكلذ ىف ناكو « 'هؤافلخو هلاجرو نولولع
 اروعش اهب رعش رصم بعسش نكلو . مهرمأ

 ىرسي شاعتتالاب ضيرملا سحب, امك عاو ريغ
 . ةيفاعلا قيرط ىف هنأ قدصي نأ نود هنايك ىف

 ةيرصجتلا هذه كرئت نأ لبق لارتس ىقب

 ةلودلا لاجر لعج ىذلا ام : ةينولوطلا

 ابناقب ىلع ةوسقلا هذه دوسي ةيسابعلا

 # نيينولوطلا

 ىف ةيسابعلا ةلودلا ىلا انرلظن اننأ ول

 « نولوط ىنب نأ انظحالل كاذ ذا اهعومجم
 ممعفتأو اهب سانلا ربآ اوثاك « ءىش لك مغر

 اوعنمي ملو ةعاطلا ىلع اوجرخب مل مهف « اهل

 نبا اهيف عطق ىتلا تاونسلا ىتح « الام

 هسنبا اهضوع ةفالخلا نع رصم لام نولوط
 تاوئسلا نع ؟٠ءرء٠٠ عقدي ناكف هيورامخ

 ىو . ديدج ماع لك نع ”ءءرء٠٠ و ةيضاملا

 جنزلا اهيف ثبع ىتلا ةملظملا تاونسلا كلت

 حير اهيلع تبهو نييسابعلا ةلود رئاصمب
 ىقيفح دامع نم ةقالخلل نكي, مل ةطمارقلا

 نا مث . بهذلا ريناند نم رصم نم دري ام الا

 مهيلع اوعسوو ءافلخلا اورهاص نيينولوطلا

 ءبع ةلودلا نع اولمحو اوعاطتسا ام ردق

 دمحم لعج ىذلا امف « نييطن زيبلا عم برحلا

 ىنب اياقبب نولعفي هدنجو بناكلا ناميلس نبا
 دادي ىلا مهولمح # اولغق ام نولوط
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 مث « برح ىرسآ مهنأك ديدحلا ىف نيدفصم

 مهنأك اوبهنو اوقرحأو رصم دالب ىف اوثاع
 ؟ ايداعم ادلب نومحتا

 ىوتسملا طاطحنا ىلع لدب كلذ نا قحلا

 دقق « ةيسابعلا ةلودلا لاجرل ماعلا ىقلخلا

 مهب تيقش ةافعلاو ذاذشلا نم مذارش اوناك

 « طاطسفلا مهب تيقش امك قشمدو دادعب

 .نولوط ونب ىساق ام ردق مهنم ءافلخلا ىساقو

 كتئلوأ ةسرف اهلك ةيسايعلا ةفالخلا دالب تناك

 نأ كردأ مهلاعفأ ناسنالا لمأت اذاو « ةاغطلا

 لاجرلا ءالوؤه نم أوسأ نكي مل طمرق نادمح

 نيح هنامز لهأ نيب اعدب نكي مل هنأو « لاحب

 لحتساو اهلاجرو ةلودلا هذهىلع برحلا نلعأ

 «نادبألا هنم رعشقت امم لعف ام لعفو « مهءامد

 تناكو «هنم اريسخ ةلودلا لاجر نكي ملف

 وأ ةلودلل موهفم لك ىلع تضق دق مهاضوف

 . ماظنلا وأ قحلا

 | نييديسخالا ىلا نيينولوطلا نم

 ةلودلا رحب ىلا ىرخأ ةرم رصم تداع

 نم نكي ملو . فصاوعلاب لفاحلا ةيسابعلا
 اهرومأ ادهن وأ اهلاح رقتست نأ لومأملا

 نأ وه امف . انفصو ام ىلع اهلاجرو ةلودلاو

 اروهش رصمب بتاكلا ناميلس نب دمحم رقتسا

 دمحم نب ىسيعب ىفتكملا ةفيلخلا هلزع ىتح
 نب دمحم داوق ةلمج نم اكو « ىرشونلا
 ةرخآلا ىدامج ىف اهيلع هتراما تأدبف « ناميلس

 لصعحف هرومأ بتري أدبو ٠6 وبام / 595

 ىبأب فورعملا ىئارداملا دمحأ نب نيسحلا

 « ىحاوتلا هباحصأ ىلوو جارخلا ىلع روبنز

 : نساحملا وبأ هركذي ام بسحب ىهو
 فاوحألاو طايمدو سينترغثو ةيردنكسالا

 هذه تناك امبرو . ناوسأو ديعصلاو « ةقربو

 ةقرب نأ ظحالن نأ انمهيو ؛ ىحاونلا مهأ ىه

 . نيحلا كلذ ىف رصم نم اءزج ةدودعم تناك

 ةينولوطلا ةلودلا لاجر اياقب ىرشونلا عمج مث
 دنج ةيقب امأ « مهب الكوم دالبلا نم مهجرخأو

 ناميلس نب دمحم عم اوراس دقف ةينولوطلا

 نم مهنمف « مهرمأ قرفت مث قشمد اوغلب ىتح
 . رصم ىلا داع نم مهنمو قارعلا ىلا بهذ

 نم باش نيدئاعلا ءالرئه نيب نم ناكو
 ىيجنلخلا ىلع نب همحم ىمسي دنجلا

 لبق ناك ( جيلخلاو ىجنلحلاب اضيأ بقل )
 ىلإ لصو املف « ىمورلا ىفاص ةدايق ىف كلذ
 دنج هلعف امو نولوط ىنيب لح ام ىأرو رصم

 ىلع مايقلا ررقو هسفن تفنأ رصمب نييسابعلا
 :هوعبابو دنجلا نم رفث هيلا عمتجاو . ةلودلا
 / 555 نابعش ىف ةلمرلا وحن هعم نمي عرسأف

 اهب ةيسابعلا ةيماحلا ىلع ىغقو و0٠4 وينوي

 نب ميهاربالو ةقيلخلل هيف بطخو دلبلا كلمو
 ىلا رك مث . هسفنلو نولوط نب هيورامخ
 هأ ىدصتي نأ ىرشونلا ىسع لواحو ؛ رصم
 قرحأو ةزيسجلا ىلا رق مث « همامآ مزهناف

 « ةزيجلا ىلا طاطسفلا نم نييدؤملا نيرسحلا

 ىرشوتلا بره مث . طاطسفلا ىجنلخلا لخدو

 نم ةقرف ىجنلخلا لسرأف ةيردنكسالا ىلا
 « افيفخ ىمسي ىبون ىدنج ةدايقب هعبنت هشيج
 . ريخألا اذه مزهناق

 -_- عه هما



 كلت دعب ىجنلخلا رمأ برطضا دقو

 ىدؤيل لاومألاب سانلا بلاطي ذخأف ةميزهلا
 ةلودلا لاجرب رعذلا غلب دقو . مهقازرأ هدنجل

 نيواودلا ذخأ ىمئارداملا دمحأ نب نيسحلا نأ

 فقوي ال ىتح اهب رفو -لاومألا رتافد ىأ

 ىلا ىجنلخلا أجلف ؛ لاومألا لوصأ ةفرعم ىلع
 ىرجأو » بلطي ام ءادآ ىلع سانلا هاركا

 ,دلبلا نايعأ رداصو روجلاو ملظلا ىلع هلامعأ

 ذخأ اذا ناك هنأ الا « دئادش هنم سانلا ىقلف

 هل درب هو ما

 رمألا مقتسي د ملو ٠ « جارخلا مايأ هنم ذخأ ام

 رثاكتو لاوحألا تبرطضا دقف « لجرلا اذهل

 ةعبس رصم مكح نأ دعب هتلود تلازو هيلع
 . امايأو رهشأ

 ءانب فعض نع فشكي ثداحلا اذهو

 « لاجرلا نم اهرمأب نيمئاقلا ءانغ ةلقو ةلودلا
 نود لوحي نأ رماغملا باشلا اذه عاطتسا دقف

 مزهو رصم ىلع رطيسو « اهلاجرو ةلودلا
 حبصأ ىتح نييسابعلا لماع عزفآو « اهشويج

 ىلا ديعصلا ىلا طاطسفلا نم همامأ رغي

 نكي مل هسمت وه هنأ الولو . ةيردنكسالا
 نأ ةلودلا تعاطتسا امل دارأ ىذلا بلطملل انفك

 /55؟ ةنس نأ ركذن نأ ىفكيو . هيلع بلغنت
 مم « رصمل ةالو ةعبرأ تدهش ة.60-4

 ناميلس نب دمحمو ذولوط نب دمحأ نب نابيش
 . ىجنلخلا دمحمو ىرشوللا ىسعو بتاكلا ضبقف , اهتاوق تلاوتو ةلودلا لاجر هيلع

 20 رويديشخإلا

 لاجر نيعأ ةينولوطلا ةبرجتلا تحتف دقو
 ىلوتملل رصم همدقت نأ نكمي ام ىلع ةلودلا

 ةلودلا تناك دقو . تايناكما نم اهرومأ

 عدصتو نقشت ةلاح 3 04 ذا ةيسابعلا

 ىف اهيلا انرشأ ىتلا عجارملا عيمج )١(

 .نييديشخالا نع ثدحتت نيينولوطلا نع ثيدحلا
 مهخي راق ىف ةسارد مهأ ركذن كلذ ىلا ةفاضالابو
 ليعامسا ةديسس ةروتكدلا ةديسسلل

 , نييديخخالا رصع ىف رصم
 ىف ةروكذملا ةافوتسملا مجارملاو

 ةرئادب « نييديسشخا » ةدامو * باتكلا كلذ

 ٠ ركيب شيرئياع لراك ملقب ةيمالسالا فراعملا
 : رظناو
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 : فشاكلا

 ةرهاقلا

 . اهب دبتسا ةيحان ىلع ردق نم لكو « نيلماك
 قارعلا ىلي اميف ىأ « ةلودلا قرش ىف امأف

 نيب اعزوم ابهن دالبلا تحبصأ دقف « اقرش
 ةمئاطلا امأف . نييراحملاو رابكلا نييعاطقالا
 الام اوزاح ءاينغألا نم ارفن تناكف ىلوألا

 اذهبو « قزترم دنج عانطصا نم مهل نكم
 نم هتزايح اوعاطتسا ام اوزاح قزترملا دنحلا

 . مولعم لامب هيلع ةلودلا اوعطاقو نيضرألا
 كرتلا نم اسانجأ اوناكف نوبراحملا امأو

 ىوذ مهيلا نمو ةيناسارخلاو سرفلاو مليدلاو

 رهظو « لاتقلاو برحلل حلصت تائيهو تاكلم

 ىرييتودن وكلاب مههبشن نأ نكمي دارفأ مهيف
 6م 00 سماخلا نرقلا ىف نييلاطيالا
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 ىلا مهنم نوندقي « دونج ودهعتم مهو « رشع

 مه نودوقي دقو « ةليعم روجأ ءاقل ديرب نم

 مهعم نمو .مهسفنأ نورجؤيو دونجلا ءالؤه

 : . ديري نمل

 ىضارألا كالم - نيتفئاطلا نم غبن دقو

 اوئشني نأ نم اونكمت دارفأ - نيبراحملاو

 ةلودلا ةمدخ ىف اولخد نم مهنم لب « الود.

 « اميف رمألا باحصأ اوحبصأو ةيسابعلا
 نأ ريغ . مهدعب نم ةقجالسلاو نيصيوبلاك
 دودح ىتح اهيلي امو ناتسكر تو ناريا باضه

 نيعت ال « ريخلا ةليلق ةريقف ادالب تناك نيصلا

 ناك ام ةياغو ؛ اليوط انمز دومصلا ىلع ةلود

 اوضرفي نأ اهيف لودلا باحصأ هوجري
 ءافلخلا طالب ىفو . ةفالخلا ةلود ىلع مهسفتأ

 عاض سئاسدلاو تابالقنالاب لفاحلا برطضملا

 ىف اهنأكف : لودلا هذه باحصأ مظعم رمأ

 اضعب اهضعب ىلي رحب تاجوم تناك اهعياتت

 ٠ . اضعب اهضعب ىثالبو

 باجلا نأ. اعيمج سانلا ءالوته ىأر دقو

 هيف عماطلل مدقي ةيسابعلا ةلودلا نم ىبرغلا
 ةيركسعلا ةدعاقلا رصم كانهذ « نسحأ اصرف

 عاطتسا اهنم نكست نم « ىربكلا ةيداصنقالا

 لالا اذهبو « لصتم ريفو لام ىلع لصحب نأ

 ةلودلا لهأ عماطم عطقي نأ عيطتسي ريفولا

 هئروأ اميرو « هماودب مودي اكلم هسفنل ميقيو

 ىف ةينولوطلا ةيرجتلا ةربع ىه هذهو . هباقعأ

 رمأ أدب ذنمف « ةيسابعلا ةلودلا لاجر رظن

 ةلودلا لاجر راظنأ تهرش فعضي نولوط ىنب

 ىلع نيصيرح مهنم ءايكذألا حبصأو رصم ىلا

 ةبرجتلا ةداعا نيلواحم اهيف مهمادقأ اوتبش. نأ

 لواح نم ربكآو . مهسفتأ باسحل ةينولوطلا

 نب دمحم مث « ىكرتلا نيكت دئاقلا رمألا اذه

 اميق رصم ىلوت دقف نيكت امأف . ديشخالا جفط

 تبع ممم و والا حل هدول ىتنس نيب

 ةبارق اهعومجم ق اهمكح تارم عبرأ همه
 ىنب ةلود رمع نأ انركذ اذاف . اماع رشع ةتس

 ديشخالاو ةنس 8 نع دزي مل اهلك نولوط

 اهيف رطيس ىتلا ةدملا لوط انروصت « »6 نع
 نم ريبك بناجو رصم رئاصم ىلع اذه نيكت
 . اضيأ ماشلا

 كائلوأ نم رصم ىف اوعمط نم عيمج نأ ريغ

 نب دمحأ هقزر امم ائيش اوقزري مل داوقلا

 دمح٠ ىتح « تانافكلاو يهاوملا نم نولوط

 نع زاتمي نكي مل « هسفن ديشخالا جغط نبا
 عاستا وأ ةفاقث ىلع نكي ملف « ءىشب نيكت

 ىلا ليمأ اليخب ناك لب ؛ ديعب حومط وأ نهذ
 رصم رومأ نأ الولو . فرصتلا ءوسو نبحلا

 امل نييئارداملا ةرسأ ىلا همايأ ىف تناك ةيلاملا

 الولو « انايك رصم ىف هسفنل ميقي نأ عاطتسا

 دعب هش نوؤشب ىديشخالا روفاك مايق

 . هتافو بيقع ديشخالا ىنب رمأ ىثالتل هتافو

 تحجرل روفاكو جفط نب دمحم نيب انراق اذاو

 فرعأو ردقأو لقعأ ناك دقف « ريخألا اذه ةفك

 ةلودلا هذه دامع وهو « ةسايسلا نوؤشب

 ةئلسلا نيرشعلا لالخ رصم ةسايس رؤحمو

 لاوزو جغط نب دمحم توم نيب تضقنا ىتلا

 . نييمطافلا ىدبأ ىلع ديشخالا ىنب رمأ

 دس هع رالا سس



 نأ ةقلاملا نم"ةثآ انل وهم ةناف انه نمو

 . ماعلا رصم خيرات ىف ةيمهألا وأ رطخلا تاذ

 اسسر اوعضو وأ لاب اذ ائيش اوأشنأ مه الف

 لود دادع ىف مهلعجت ةسايس اوكلس وأ
 ةلود لاقي الآ فاصنالا نمو « ىرصملا خيراتلا

 نييئارداملاو ديسثخالا ةلود لب « ديشخالا

 . روفاكو

 ةفالخ ءانثآ جغط نب دمحم رمأ رهظ دقو

 هحنم ىذلا وه هنا لاقيل ىتح « هللاب ىضارلا

 حاصأ ىلع همور/مجاب ماع ديشخالا بقل

 نا نولوقي ريخلا اذه نووري نيذلاو . ءارآلا

 نأ ىضارلا ىلا بلط ىذلا وه جغط نب دمحم
 ناك ديشخالا نا لاقو + بقللا اذهب هصتخب

 بقل دئيكهبتصأ نأ امك « ةناغرف كولم بقل

 كولم بقل ديستخالاو « ناتسربط كولم
 نا اضيأ لاقيو . كلذ ىلا امو « ةنسورشأ

 نكس أل نينه ذو + كولملا كلغ ةاتعم

 نا مهلوق لثم كلذ ىف هلثم « هتحصب عطقلا

 ىأ ىلعو . نمحرلا دبع « جغط » ىتعم

 نب جفط نب دمحم تبب لصتا دقف لاوحألا

 ناك دقف « مصتعملا مايأ نم نييسابعلاب فج
 همطقأ دقو ؛ هيلا نيبرقملا هلاجر نم فج
 ىتح دالبلا ىف فج لظو . اينس اعاطقا مصتعملا

 ةنس نم لكوتملا اهيف لثق ىتلا ةليللا ىف فوت
 . ت17

 رابك نم ناكو فج نب جفط هنبا هفلخو
 لخد دقو « تايالولا باحصأو دنحلا

 صلخأو ماشلا مهل ىلوتو نيينولوطلا ةمدخ ىف

 ةلتق ىلع ضبق ىذلا وهو « مهتمدخ ىف
 دق ناك هيورامخ نأ عم « ماشلا ىف هيورامخ

 . كلذ نود هعرصم لاح مث هب كتفلا عمزأ

 ىبأ مايأ ةيربطو قشمد ىلع ايلاو جغط لظو

 هيورامخ نب نوراه مايأ ىفو . شيج ركاسعلا

 مث « هيف رمألاب ادبتسم ماشلا ىلع ايلاو هدجن

 هئاضرتسا نم ةينولوطلا ةلودلا لاجر نكمت
 ىلع هورقأو مهتعاط ىف لخدف « هتلامتساو

 فرتعي مل ”نوراه ”نابيش لتق امدنعو . ماشلا

 ناميلس نب دمحم ىلا مضناو « نابيشب جغط
 ةلود ىلع ءاضقلا ىف اذهب كراشو « بتاكلا

 نييسابعلا طالب ىلا جغط لقتتا مث .نيينولوطلا
 نم كاذ ذا ةلودلا لاجر لاني ناك ام هلانو

 هينبا عم هللاب ىمتكملا ةفيلخلا هسبحف « ىذألا

 نب ساسعلا ريزولا ةياعسب هللا ديبعو دمحم
 ةنسس نجسلا ىف جغط تام دقو . نسحلا

 . هللا ديبعو دمحم برهو ةءال هوم

 ءركب ىبأب ىنكيو جمل ءانبآ ربكأ دمحم ناكو
 دمحم نيسحلا وبأ مهف نورخآلا هتوخا امأ

 نيسسحلا رصن وبأو نسحلا رفظملا وبأو

 ى رود مهمظعمل نوكيسو « ىلع مساقلا وبأو
 . هلانبأو مهيخأ ةلود مايأ رصم رومأ

 ىتح جغط نب دمحم لاوحألا تاقننو

 نيكت ةمدخ ىف ناكو ه.14 *٠.“/ ةنس هرمأ رهظ

 ةيمطاف ةوزغ در ىف كرتشا دقف « رصم ىلاو

 ةلزنمب هنم حبصأ ىتح نيكت هبرقف « رصم ىلع
 هبحص رصم نع نيكت لقت امدنعو . دلولا

 ابئاث هلعج قشمد ىلوت املف « جغط نب دمحم
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 نيكت داع املف . ةارسلا لبجو هامح ىف هنع

 تحبتأ كاتهو « ةيردنكسالا هالو رصم ةيالول

 .ىرخأ ةرم رصم نع نييمطافلا درل ةصرفلا هل

 ىبأب هتقالع جنط نب دمحم قثو كلذ ءانثأ ىفو

 نب نيسحلاو ىئارداملا ىلع نب دمحم ركب

 فرعو « روبنز ىبأب فورعملا ىئارداملا دمحأ

 عفتتا ةيلاملا رصم نورتش نع اريثك ائيش امهنم
 نيفوحلا رمأ نيكت هالو مث . دعب اميف هب

 ىلع هتيالو ءانثأ ىفو « ىبرغلاو ىقرشلا
 ىلا ههرش رهظي أدب نيفوحلا مث ةيردنكسالا
 ءاليتسالاو ريسابملا ةرداصم ىلع ليقأف ؛ لاملا

 نيكت هنم كلذ ركتأ دقو . تاكرتلا ىلع

 . امهئيب ءوست تاقالعلا تأدبو

 , ماشلاب ةلمرلا ةيالو هفراعم ضعب هل ربد ىتح

 ىلع لصح مث . ةلمرلا ىلا نيكت نم بره مث
 هسفنل نكمو ها ر/مإو ةنس قشمد ةبالو

 ةيركسع ةوق هسفنل نوكي ذخأ انهو . اهيف

 ناك ىذلا ناطلسلا عارص ىف اهيلع دمتعي

 هللا ديبع هتوخا مدقتسا مث « كاذ ذا ارئاد

 رزاهتتال دعتسسي ذخأو « نيسحلاو نسحلاو

 اتتاك هينيع نأ كلش الو . حنست ةصرف لوأ

 لاملا عمجي ذخأف « رصم ىلع نيتتبثم

 عمتجا املكو « تاكرتلا بصغو تارداصملاب

 . هتياغ نم هنوبرقي ادنج هب منطصا لام هل

 نم ردصتس نأ ماشا! ىف وهو عاطتساو

 ىف هتنالو ىلا رصم مضي ارمأ رهاقلا ةفيلخلا

 نأ عاطتسا غلسشنيتك نب دمحأ نكلو « ماشلا

 رصم لخدو ؛ هلحم لحيو جط نب دمحم لزعي
 همس /سج١ ةنس لاوش ىف ةيناثلا ةرملل ايلاو

 ىلوألا ةرملل رصم ىلوت جل نب دمحم نأ أ
 مل هنكلو . اهلخدي نأ نود اموب م”. وحن

 ىلع لسصح ىتح ىعسي لزي ملو « سأيي
 اهلخدو « ىضارلا ةفيلخلا نم ةيناث ةرم اهتنالو

 هو ريمتباسم / #76 ةنس ناضمر قى ايلاو

 ةنس هتافو ىلا نيحلا كلذ نم اهمكحي لظو

 . ورسم

 دمحم اهيف ىلوت ىتلا فورظلا نكت ملو

 عمط ناك دقف «ةيتاوم رصم ديشخالا جغط نبا

 برغلا ةهج نم امأ . اميظع اهيف ةلودلا لاجر
 ماع رمي دعي ملو « نييمطافلا عمط دتسشا دقف

 شاع دقو .'ةلمح رصم ىلا اوهجوي نأ نود

 نيذه ىحرلا ىرحح نيب هوافلخو ديشخالا

 امدنع مهرمأ ىهتتاو « رصم مهمكح ةدم لاوط

 رصم لصخو « دالبلا ىلع ىمطافلا زعملا مهبلغ

 . ةلمج ةيسابعلا ةفالخلا نع

 ىلوتب ديشخالا جفط نب دمحم دكن ملو
 ناكو . قئار نب دمحم ضهن ىتح رصم رومأ

 مل « نامزلا كلذ ةاتعو لاجرلا لوحف نم اذه

 ىلإ ىضارلا ةفيلخلا رطضا ىتح ولعب هرمأ لزي
 رمأ ةئنيح لطبو » ةلودلا رومأ عيمج هديلقت

 «ريغال ةرازولا مسا ىقيو نيواودلاو ةرازولا

 تناك هتيالو نأ ىأ « نساحملا وبأ لوقي امك

 . دعب اميق ءارمألا ريمأ ةفيظو ءوشنل اديهمت

 قئار نب دمحم تافتلا نم ديشخألا عزف دقو

 دنع نابناجلا ىقتلاو « هبرحل راسو هيلا
 مس هوو تل



 . نيطسلف ىف ةيربط نم ةبرقم ىلع نوثحتلا
 مغر سحأ هنكلو « ديشخالا رصنتا دقو

 « قئار نبال دومصلا عيطتسي نل هنأ هراصتتا

 4١ءره٠٠ ماع لك هيلا لمحي نأ ىلع هحلاصف

 ىقاب كرتيو « ةلمرلا هل نوكت نأ ىلع رايد

 "ةفخأ مرحملا قى كلذ ناكو « قئار نبال ماشلا

 ق ىضارلا ةسفيلخلا وت مث . 44٠ ريوتكا

 « ىقتملا هوخأ هفلخو ةنسلا نم رخآلا عيبر

 راسق « ىلاتلا ماسلا ىف قئار نبا لتقو
 ىلا ماسشلا مضو قشمد لخدو ديشخالا

 فرع دقو . كلذ ىلع ىقتملا هرقأو « هتبالو

 لب « ىقثملا ةقث بسكي فيك جفط نب دمحم
 ادلقم « رصم ىلا ءىجملاو دادغب كرت ىلا هاعد

 نكلو « دمتعملا عم نولوط نيا هلعف ام كلذ ىف

 . ىأرلا اذه لبق مل ىقتملا

 ىف نادمح ىنب رمأ ناك نيحلا كلذ ىفو

 نيبو مهنيب عارصلا أدبو « دتشا دق بلح

 هييف رصنلا بنك عارص وهو « ديشخالا

 ماسقلاو رصم ىلع هتبالو تلظف « ديشخالل

 . عيطملا مث ىفكتسملا مث هتملا مايأ ةيقب لالخ

 قف ديشخالا قوت ريخألا اذه ةفالخ قو

 40 سطسغأ /مس6 ةجحلا ىذ ىف قشمد

 «روجوثأ وأ روجونوأ مساقلا وبأ هنبا هفلخو

 ةنس ١١ رصم ىلع ايلاو لظ ديشخالا نأ ىأ

 ىلع ايلاو اهمظعم ىف ناك نيمويو رهشأ “و
 ةلس 5 قوت امدنع هنس تناكو « اضيأ ماشلا

 . سدقلاب نفدو

 نآ ديشخالا جنط نب دمحم عاطتسا دقو

 لضفب تاونسلا هذه لالخ هكلس ظفتحي
 مث « اهئشني نأ عاطتسا ىتلا ةيركسعلا ةوقلا

 نأ عيطتسي اروادم اسكيك كلذ ىلا ناك هنا
 ناك امو « فصاوعلل ىنحتيو رواديو غواري

 نبا نم همقوم انيأر دقو « كاذ ذا اهرثكأ
 هتهاتم ىف كلسي ال ابيصع نامزلا ناكو . قئار
 تناك دقف ء لالخلا هذنه هل تناك نمالا:

 «زاجحلاو ماشلا نع "فكيت ال ةطمارقلا تاراغ

 امناو « مهليعافأ ليصفت عضوم انه سيلو

 تومب نيملسملا محر هللا نا لوقت نأ مهملا

 ىبانجلا ديعسسم ىبآ نب ناميلس رهاط ىبأ
 لعف نأ دعب هحمسر/وسج ةنس ىف ىطمرقلا

 قرسو « ليعافألا جاجحلاو زاجحلاو ماشلاب
 « ةنس نبرشع ةبعكلا نم دوسألا رححلا هلاجر

 كارتألاو اذه . ءانع دعب الا هودرب ملو

 همامأ نومزهني سابعلا ىنب ةلودب نودبتسملا
 اودجي مل اومزهنا املكو « ىرخأآ دعب ةرم

 مهنويذعي نيكاسملا ءاضفلخلا الا مهمامأ

 كئلوأ نكي, ملو . مهنولتقو مهنيعأ نولمسيو

 « سفنلا مارتحاو ةباهملا نم ءىش ىلع ءافلخلا

 ناكو « رهاقلا وهو - مهدحأ نم غلب دقو

 ربخ هفغلب امل هنأ - هانيع تلمسو علخ دق

 هينيع هلمسو ىقتملا ىلع ىكرتلا نوزوت ضبق
 « ثلاث ىلا جاستحنو « نينثا انرص » : لاق

 نكي ملو . هدعب عيوب ىذلا ىفكتسملاب ضرعي

 ركذن نأ ىفكتو « ءافلخلا نم ريخب ءارزولا

 دق ناك ىقتملا ريزو دازريش نبا ريزولا نأ
 هيلع طرشو « هيلع علخو » اكتاف اتصل نّمآ

 سووا



 « رانيد فلأ رشع ةسمخب رهش لك هلصي نأ
 عيستلاو لعستملاب سائلا تويب سبك ناكو
 . © لاومألا ذخأتو

 دمحأب هبشتلا لواحي جفط نب دمحم ناكو

 لك نم نيلجرلا نيب ناتش نكلو « نولوط نبا
 انعللاو نولوط نبا ةفصب انمملا دقو . ةيحان

 نأ ىقبو « جغط نب دمحم لاصخ نم ءىشب

 ىف امي هتتاهتساو لاملا ىلا هعشج نأ فيضن

 ةيارزلا عضوم هتلعج هففعت ةلقو سانلا ىديأ

 « ليلقلا ىف عمطي ناك لب . ردنتلاو راكنالاو

 « هلاجر دحآ هسيلي ناك ورف ىف عمط دقل ىتح

 هايآ هيدهي لبجرلا لعل هب هل ضرعي لعجف
 ضعب ضرح هنم سبأ املق « لعفي مل هنكلو

 نم جراخ وهو ورفلا لجرلا اوبصغف هناملغ
 ديشخالا دارأ مث . هوركنأ مث ديشخالا دنع

 لجرلا هيلع لخد املف « ورفلا سبلف فرظتي نأ

 : لاقو ديشخالا كحض هيلع هآرو ىرخأ ةرم

 كنكلو ! كهجو قفصأ ام + تيأر فيك د
 ىحتست ال تنأو كل تضرع مكو .. كيبأ نبا

 « ! ةنم الو ركش الب هانذخأ ىتح « لمفت ملف

 ناك لجرلا نأ كلذ نم ففخ امبرو

 دعب الا رهظي نكي مل هاقت نكلو « ىقتلا ديدش

 نم ديسثخالا لاح نكي ملو . ىذألاب همايق

 لاجر نم هريغ لاح نع فلتخي ةيحانلا هذه
 اوناك دقف « نامزلا كلذ ىف ةسايسلاو ةلودلا

 دعب نولعفي ام ىلع مدنلاو فسألا نورهظي

 افوخ هللا ىلا مهتعارض تناكو « تقولا تاوف

 ناكو . ةميرك ةينيد ةفطاع ال باذعلا نم

 ىلع اصيرح ةيحانلا هذه نم ديشخالا
 دقل ىتح « نارفغلا بلطل ةصرف هتوفت الآ

 عماج ىف نآرقلا مثخ روضح نع ةرم لساكت
 رهسش ءانثأ كلذ ىلع اصيرح ناكو « ورمع
 دوعقلا ىلا هيراوج ىدحا هتعدف « ناضمر

 رشعأ » : لاقف باقر رشع هنع قتعت نأ ىلع
 ةليللا هذه ىف نوكي هلعل ! كحيو + باقر
 : هماعد ىف لوقيف ةلزنم هللا دنع هل حلاص لجر

 « « مهب لخدأ نأ ىسعف « انتعامجل رفغا مهللا

 ةالصلا رضحف قيتعلا عماجلا ىلا بكر مث

 نب دمحأب هيشتي نأ لواح دقو . متخلاو

 سانلا لظو . قفوي ملف « هرهاظم ىف نولوط

 باطي حبصأ ىتح كولملا ريقوت هنورقوي ال
 اياقب نم ارمت برق دقو ؛ هيلع رصيو كلذ
 نيلج انبرو 6 ةانادك نم وعساه نين ولولفلا
 . ءارعشلاو ءاملعلل

 ءافلخ ىلا لاقتتالا لبق انب ريدجو
 مهف « نييئارداملا دنع ةفقو فقن نأ ديشخالا

 . قيفوت نم كردأ ام لضف هنومساقي انلق امك

 اوناك ةرسألا هذه دارفأ نأ انركذ نأ قسم دقو

 بلاغلا ىف مهو . نيينولوطلا مايأ رصم ىف
 مايأ رصم ىلا مهلوأ ىتأ لصألا ةيسراف ةرسأ

 مث « هيشاوح نم حيصأو نولوط نب دمحأ

 مهأو . دالبلا ىف اورثك ىتح كلذ دعب اوعادت

 دمحم وأ ميهاربا نب دمحأ : ةثالث مهلاجر

 « شورطألا ىئارداملا ميهاربا نب دمحأ نبا

 باع هقوزتلا قتازداملا فيحان نيسلاو
 اذه انبا مث ىئارداملا دمحأ نب ىلعو « روبنز

 . ىلع بيطلا وبأو دمحم ركب وبأ ريخألا



 جارخ ىلو دقف ميهاربا نب دمحأ امأف

 بيع نبا عم ةكرش مالور/؟55 ةنس رصم

 اذه ىف هعضو ىذلا نأ بلغيو « ىنئادملا

 درفتا مث « هسفن نولوط نب دمحأ ناك بصنملا

 دعبو . رصم جارخب ىئارداملا ميهاربا نب دمحأ

 دمحأ نب نيسحلا ىلا نولوط نبا دهع ليلق

 جارخلا لامعأ نم لمع ىف روبنز ىبأب فورعملا
 ىلع تيبلا دارفأ نيب نم رهظ مث . ماشلا ىف

 هيورامخ مايأ هرمأ العو ىئارداملا دمحأ نبا

 ى رظنلا كلمي ناك » هنا ىزيرقملا لاق ىتح

 نب هيورامخ شيجلا ىبأل رصم رومآ عيمج
 /مل؟ ةنس ىفو . « ةرازوو نولوط نب دمحأ

 نب دمحم ركب ابأ هينبا اذه "ىلع مدقتسا محو

 ايبأ فلختساو « ىلع نب دمحأ بيطلا ابأو ىلع

 اذكهو « لئاسرلا ىلع مث جارخلا ىلع ركب

 رصم ىف اهلك ةيرادالاو ةيلاملا رومآلا تحبصأ

 . تيبلا اذه دارفأ ىديأب

 ىبأ عم ىئارداملا دمحأ نب ىلع لتق دقو

 هناكم ركب وبأ هنبا ضهتف « شيج ركاسعلا

 امانعو . هيورامخ نب ثوراه رومأ ىلوتو

 هيلا مضنا رصم كاميلس نب دمحم لخد

 « دادغب ىلا هقفارو « ىئارداملا دمحم ركب وبأ

 ةنس ىلا اهجارخ ىلوتو رصم ىلا داع مث
 ناطلسلا بحاص حبصأ و نيكت مايأ 1١/٠

 دعبأ مث . ةعساو ةورث زاحو دالبلا ىف قلطملا

 دادغب ىف ابلوطو رصم نع روبنز وبأ همعو وه
 رصم جارخ نع نيديعب الظو « ةليلج لاومأب
 ةنس رصم جارخ ىلا ركب وبأ داع مث « ةنس 4

 ىلعفلا ناطلسلا بحاص حبصأو هيبجسب عنب ١

 ةوق ىلع دمتعي ناك هنأ ودسو . دالبلا ىف

 درتو هموصخ نم هيمحت هب ةصاخ ةيركسع
 نكي ملو . هتورث ىف نيعماطلا ىديأ هنع

 ىبأب فورمملا ىئاردالا دمحأ نب نيسحلا

 هيخأ نبا نم ةراهم الو ةيافك لقأب روبنز
 « كلذ دعب رمألا هيلا راص دقف « ركب ىبأ

 نوؤش تناك ة؟ةه/ما0»“ ةنس قوت امدنعو
 للهأ ىديأ ىف ةيرادالاو ةيلاملا ماشلاو رصم

 ةلودلا لاومأ نوه اعيمج اوناكو . هتيب

 ةلودلا لاجر ثاكو « قاروألا ف نوروزبو
 تناكو « مهترداصم نولحتسيو كلذ نوملعب

 ( يهدلع ةيداعلا ةقفتلا نم اءزح ةرداصملا

 دعب مهل ىقبيو اهنم مهب لزني امل لاملا نورخدي

 نكامأو بيدارس ىف ايخم لئاطلا ءارثلا كلذ

 . دحأ اهرمأب ملعب ال

 مهنأ نييئارداملل ىسيئرلا لمعلا ناكو

 بحاصل وأ ةفالخلل جارخلا نونمضي اوناك

 مث انيعم اغلبم دوعقديف « رصم ىف رمألا

 دقو . نوءاسشي ام سانلا نم نوجرختسي
 رمألا باحصأ نا ىتح « كلذب مهرمأ رهتشا

 مهتكلو مهتودسحيو مهتوهركي اوناك

 هوجوب مهتفرعملارظن « مهنع نونغتسي ال
 رحب, نم كانه نكي ملو « قامتالاو داريالا

 اوناك ىتلا غلايملاب جارخلا نامض ىلع

 , اهب هتوئمضيا

 ىتلا وأ وسو  هعمرسمب ةنس ىو

 ىئارداملا ركب ابأ ديسثخالا ىعدتسا اهدعب

 دال دع



 هنبا ىلع ملخو « لاملا رومأ هيلا ضوفو

 هبشأ ركب وبأ حبصأو ؛ ركب ىبأ نب نيسحلا
 هبلا درو » : ديعس نبا لاق . ديشخالل ريزوب

 « ةلمرلاو ماشلاو رصمب ريبدتلا ديشخالا

 ناكو « ناسليطلا عزنو ةعاردلا سبلو

 نم هيلخب الو هبآر نع الا ردصي ال ديشخالا

 مك : فرصنا اذا سانلللوقيوءهسلجم روضح

 ةعاردلاو - 4«! هيدب نيب تفقوو هدب تلق

 ىئارداملا ركب ابأ نأكف « ءارزولا ةراش ىه

 و4/1 ةنس ديشخالا هيلع بضغ دقو

 ىرحجأو امركم هتيب ىف هسبحو هلزعو 4+

 . هنحس ى هيلا ثعبب اقزر هيلع

 قوت اذا ىتح « ركب ىبأب لاحلا تبلقتو

 رهظأ روجونوأ مساقلا وبأ ىلوتو ديشخالا

 ىلا هداعأف 2 هديبأت قف ةميظع ةمه ركب وبأ

 كلذ دعب ثدح ام بيرغ نمو . هيلع ناك ام

 بلغو ديعصلاب جرخ نوبلغ ىمسي ادئاق نأ

 ركب وبأ همدخف رمألا ىلوتو روجونوأ شيج

 ىلا رمألا داع املف ؛ جارخلا هل نمضو

 راص املق ؛ هبرضو هرداصو هسح روجونوأ

ىلا هداعأو هنحس نم هجرخأ روفاك ىلا رمألا
 

 نأ عاطتسا لجرلا اذه نأ ىأ . هيلع ناك ام

 تبهذ دقو « ءىش لك مغر حطسلا ىلع وفطي

 نم مهلاح ىلع نويئارداملاو لود تماقو لود

 ركب وبأ فوت دقو . هاجلاو ىنغلاو ناطلسلا

 مايأ هرمع نم نينامثلاو ةنماثلا ىف ىمئارداملا

 نع دعتبا دق ناكو مدرس ةنس روفاك

 . همايأ رخاوأ ىف لامعألا

 ةاقو دعبف : ديشخالا ءافلخ ىلا دوعنو .

 مساقلا وبأ هنيا هفلخ جغط نب دمحم

 امدنع ةنس ةرشع عبرآ هتس تناكو ءروجونوأ

 . رمألا ىلوت

 نمو . اهلك رومألا ىلع هدب عضوو ةصرفلا

 رطيس رصم نييمطافلا لوخد ىلا خيراتلا كلذ

 ماشلا نم ءزجو رصم رئاصم ىلع اذه روفاك

 . نايحألا ضعب ىف

 نيمدقلاو نطبلا ربكو لكسثلا حبقي نوخرؤملا

 ةفشلا بوقثم ناك هنا اولاقو «٠ ندبلا لقثو

 نيخروملا نم تاغلابم هذه نأ ودبيو . ىلغسلا
 هللا ةردقل الثم اروفاك اولعحب نأ اهب اودارأ

 دلو هنأ حجريو . ءاشي نمل ايندلا ءاطعا ىلع

 وأ ةبونلاب ه؟ءوو٠ءهر/ هس ءمو؟ة؟ ىماع نيب

 ىباللاب ذايحألا ضعب ىف ىمسيو « ةشبحلا
 لاقيو . ةبونلا دالب نم باللا ةيحان ىلا ةبسن
 . ارانيد رشع ةينامثب هارتشا ديشخالا نا

 روفاك صلخأ دقق رمأ نم نكي امهمو
 عقرو هلحم ىندأف اميظع اصالخا ديشخالل

 ىديشخألا روفاك زهنتاو

 هفصي دوسأ دبع وهو

 روجونوأ هينبا ةيبرت ف هيلا دهعو « هردق
 . ىلعو

 نوؤش نم ريثكلاب ملأف ايكذ لجرلا ناكو
 ىجرب ال اراغص ديشخالا ءافلخىأرو « ةلودلا
 ةنامأي ثوزاتمب ال ةلودلا لاجرو « ريخ مهنم

 دهمب ذخأو رمألا ىلا رظنف « صالخا الو
 املف . ناوعألاو تاقادصلا بسكي هسفنل

 وه حيصأ روجونوأ ىلا رومألا تراص
 مايأ ىلع كلذ هل مادو  ىلعألا ىأرلا بحاص

 صلختي نأ امهالك لواح دقو . "ىلع هيخأ



 بحاص روفاك لظو « ىودج نود هنم

 ركب ىبأب انيعتسم دالببلا ىف قلطملا رمألا
 بهذيو . ةلودلا لاجر نم هريغو ىئارداملا

 نم صلخت اروفاك نأ ىلا نيخرؤملا ضعب

 ىلع هيخأ نم مث روجونوأ مساقلا ىبأ

 عيطتسن ال انك ناو دعبتسم ريغ كلذو « مسلاب

 كانه دعي مل "ىلع ىفوت نأ دعبو . هب عطقلا
 نم ةعساتلا ىف ايبص ناكو « دمحأ هنبا الا

 ىلع هسفنل اعدو ةلمج روفاك هحازأف « هرمع

 بقلب ىفتكا هنكلو رصم ريمأ حبصأو ريانملا

 كسملا وبأ ذاتسألا » لاقي ناكق « ذاتسألا

 ىلع ظافحلا ىف روفاك دمص دقو . « روفاك

 ةرم نم رثكأ نييمطافلا اهنع درو ةلودلا نايك

 « ةيسايعلا ةلودلا لاجر ناودع نم اهامحو

 ةافو بقع ديشخالا ىنب رمأ عاضل هالولو

 مكحي لل هنأ ىأ . ةرشابم جغط نب دمحم
 /نوب ةنس ىلا 40ه /سسي ةنس نم العف رصم

 نييمطافلا ىديأ ىف رصم تطقس دقو « و50

 . دحاو ماعب هتافو دعب

 « روفاك سأب نوشخي ةلودلا لاجر ناكو

 عمج دقو . هنوبحي اوناكف سانلا روهمج امأ

 لاجر عم امأف « كاذو اذهل هلهأ ام تافصلا نم

 ملو « ايساق لب امزاح امساح ناكف ةلودلا

 . ةلواطملاو ةغوارملا ىلع ةردقلا نم كلذ هعنمبي

 عضاوتلاو ىقتلا رهظي ناكف روهمجلا عم امآو

 ناكو » : ىبهذلا لاق . تيبلا لآ[ بحو

 أرقت تناكو « مهزيجيو ءارعشلا ىندب روفاك

 ةيومألا ةلودلا رابخأو ريسلا ةليل لك ىف هل

 ش « ةمرحلا ميظع ناكو « ءامدن هلو « ةيسابعلاو

 راوج هلو « ءارمألا نع منتمي باجح هلو
 دوسلاو مورلا ناملغلا نم هلو « تاينغم

 هالوم كلمىلع هكلم داز « فصولا زواجتي ام

 تابهلاو ملخلا ريثك اميرك ناكو « ديشخالا

 « ةيهاد لقعلا ديج ايكذ انطف ةسايسلاب اريبخ

 هليم رهظيو برغملا بحاص زعملا ىداهي ناك
 ساسبعلا ىنبل ةعاطلاب نعذي ناكو « هيلا
 هل متو ؛ ءالؤهو ءالؤه عدخيو ىراديو

 لاومألا لاسرا نع كفني ال ناكو . رمألا

 مامأ رهاظتي ناكو . زاجحلا ىلا تابهلاو

 نأ اوركذ . مهبولق ىلا هببحي ام لكب سانلا

 ىف هركذو هظعاوم ىدحا ىف هب ضرع ابيطخ
 هللا ىلع ايندلا رمآ ناوه ىلع ليلدتلا ضرعم

 ةئامو ةعلخ هيلا لسرأف كلذب روفاك عمسف

 : كلذ دعب لوقي ظعاولا راصف « رانيد

 لالبو نامقل : ةثالث الا ماح دلو نم بجنأ ام

 . « روفاكو نذؤملا

 نم روفاك هفلب ام ىلع ليلدتلل ىفكيو
 اذه دنصقو « ىبنتملا عم هل عقو ام ةناكملا
 ىتح « هيلا برقتلاو هحدمو هانا ريبكلا رعاشلا

 هفاخي روفاكل هراقتحا ىلع ىبنتملا ناك دقل

 روفاك نم ىبنتملا غلبي ملو . هبكوم ف بكريو
 وبأ وه هيسفانم نم لجر ىلا هجتاف « ائيش

 « نونجملاب فورعملا ىمورلا كتاف عاجش
 ايادهو رانيد فلأ ىلع هنم لصحو « هحدمف

 « رصم نم برهف اروفاك فاخ مث « ىرخآ

 . هيف هنأسل قلطأ اهدودح ىلع راص امدنعو



 ةلودلا لاجر عمتجا روفاك قوت نأ دعبو

 جفط نب دمحم نب ىلع نب دمحأ اولوو

 هجب/سوب ةنس ىلوألا ىدامج ىف ديشخالا

 مع نبا ) جغط نب هللا ديبع نب نسحلا اولعجو
 للضفلا وبأ هرومأ ىلوتو « هتفيلخ ( هيبأ

 ةيداحلا ىف دمحأ ناكو . تارفلا نب رفعج

 ءاسأ دقو « ارمأ عيطتسي ال هرمع نم ةرشع

 سانلا ضعب رداصو فرصتلا تارفلا نب رفعج

 تاورس نم ناكو سلك نب بوقعي. مهتلمج فو

 هضرحي ذخأو هللا نيدل زعملا ىلا رفف « سانلا

 كلذ دعب سلك نبا غلب دقو « رصم لوخد ىلع

 . نييمطافلا مايأ اميظع ازكرم

 مايأ ذنم داصرملاب رصمل نويمطافلا ثاكو
 ديشخالا نع انمالك ىف انرشأ دقو « ديشخالا

 نأ عقاولاو . اهحتفل مهتالواحم ضعب ىلا

 مل ناوريقلا ىف مهتلود تماق نأ ذنم نييمطافلا

 لهأ مهبصان دقف « انانئمطا الو ةحار اوفرعي

 ىتح « مهوب راحو مهوهركو ءادعلا دالبلا

 مهنيعت ال ةريقف دالبلا تناكو . مهعرذ قاض

 « ميظع كلم نم نولموإي اوناك ام كاردا ىلع

 نيبرفملا ىلع ةرطيسلا نع اوزجع مهنا مث

 نأ حوضوب مهل ادبو « ىصقألاو طسوألا

 نكرلا اذه ىف اولظ مه اذا لاوز ىلا مهرمأ

 . هيف مهتلود موقت نأ ريداقملا تءاش ىذلا

 ىلا ىرخأ دالب مض ىلا مهراظنأ تهجتاف

 لك ىف سيساوجلاو ذويعلا اوئعبو « ةيقيرفا
 سلدنالا .لثم دالب لاوحأب مهوملعيل ةيحان
 هجتا ديشخالا تام نأ دعب مهنأ ريغ « رصمو

 ببسي اهيف اوعمطو رصم وحن مهمامتها

 ىوقو « بارطضالا نم اهلاوحأ هيلع تناك ام

 هنكلو « روفاك ىلا رمألا راص امدنع مهعمط

 ناكو . هدالب نع ممهعامطأ درب فيك فرع

 ىف لوخدلا ىلا ديشخالا اوعد دق نويمطافلا

 عم هتقالع دطو ىتح « مهغواري لعجف « مهتعاط

 فقوف « مهلاجر ةيحان نم نأمطاو نييسابعلا
 ديشخالا تام املف . امساح افقوم نييمطافلا نم

 وه مهغواري ذخأف « روفاك عم نولواحي اوداع

 لظو « هيجي ملو مهبلط ضفري مل : رخآلا
 نيبسايعلا نيب هزكرم ىلع ةظفاحملا ىف دهتجي

 . ىرخأ ةهج نم نييمطافلاو ةهج نم

 نأ حوضوي ىمطاسفلا زمملل ادب دقو
 «.روفاك تومي موي ةمداق رصم لوخدل هتصرف

 رفح قى ديف « رمألل دعتسي لعفلاب أدبو

 نم رصم ىلا ةيقيرفا نم قيرطلا ىلع رابآلا

 تومب رابخألا هتلصو امدنعو 4458 /مههةنس

 . ةلمحلا دادعاب لجع ةحاب /سووب ةنس روفاك

 ءوس نم هب عماست ام كلذ ىف ةمه هدازو

 نأ ودسو . تارفلا نب رفعج ريزولا ةسايس

 اننأل « نيريثك اوناك رصم ىف نييمطافلا ةاعد

 لدي ام ةمساحلا روهشلا هذه رابخأ ىف أرقت

 لابقتسال ايهم ناك رصم ىف وسجلا نأ ىلع
 ركاسع تيرتقا امدانعو . ددجلا نيحتافلا
 تارفلا نب رفعج عمتجا رصم نم نييمطافلا

 دماقلا ةضوافم اوررقو « ةلودلا لاجر رابكب

 اوعمتجا مث « ميلستلا طورش ىلع رهوج

 لهأو مهسفتأل نامأ ىلع هنم اولصحو رهوجب

 رن نس



 ى نامألا اذه صن ىزيرقملا دروأ دقو . دلبلا

 نيمأت حع جرخب ال وهو « « افنحلا ظاعتا »

 لفاح هنكلو « مهلاومأو مهحاورأ ىلع سانلا

 مهسفنأل ديجمت نم نييمطافلا نع رهتشا امب
 سانلا ىلع نانتماو مهريغ ىلع ءالعتساو

 رهوج لخد 08/عهم نابعش ىو . مهتعاطب

 تاشوانم دعب نييمطافلا شويحب رصم ىلقصلا

 . ديدج دهع رصم خيرات ىف ادبو « ةريسي
 2 مهمكح ءانثأ نييديشخالل نكت ملو

 دقو + لاملا دوؤشب الا ةيقيقح ةبانع رصم

 اولظو « نييئارداملا لضفي كلذ ىفاوقفو

 نم نينويلم وحن ةنس لك رصم لام نوبجي
 لوق ىلع مر»ا0بءرء٠٠او لوق ىلع ريناندلا

 ىلا برقأ ريخألا مقرلا نأ حجارلاو . رخآ

 كلذ ىف نويديشخالا ددشت دقو . ةحصلا

 ىتح « تايابحلاو مراغملاب سانلا اوقهرأ ىتح

 ىلع بئارض سانلا نم نوجرختسي ةابجلا ناك
 بئارضلا نأ ىسدقملا ررق دقو . روبلا ىضارأ

 سينت ىف ةصاخبو « ةليقث تناك سوكملاو

 نأ انركذ دقو . لينلا لحاس ىلعو طايمدو

 «لاومألا ةرداصم نع عروتب ال ناك ديشخاللا

 تداع مث « كلذ نع هدب فك دقف روفاك امأ

 نب رفعج فرسأو « هتافو دعب تارداصملا

 دغ ةلودلا' لاجر نأ ودسو . كلذ ىف تارفلا

 دالبلا ىلع تلاوت دقف « قفارملا ةنايص اولمهأ

 نويمطافلا لخد ىتلا ةنسلا قو : تاولغلا

 لعج اغليم تغلب دق ةلاحلا تناك اهيف رصم

 زعملا كرادن دقو « بارخلا ةفاح ىلع دالبلا

 . هلوخد لوأل كلذ

 دارأ « ةيديسشخالا ةيرجتلا ىه كلت
 نولوط نبا ةبرجت ديعي نأ اهئارو نم اهبحاص
 نوثالثلاو عبرألا اهتاونس تضقتاو «قفوي ملف

 . ارثأ فلخي نأ نود طئاح ىلع رم لظ اهنأكو

 خيرات ىف ارود اهل دجن نأ دبالو ناك اذاو
 ىرصملا بعشلل تحاتأ اهنا انلق ليوطلا رصم

 فصاوعلا نع اديعب اهشاع تاوئسلا نم اددع

 كلذ ىف ةيسابعلا ةلودلا ءازجأ ةيقب تزه ىنلا

 ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلا تيقش دقلف . نيحلا
 ةلودلا تددهتو « ةطمارقلا تاراغب قارعلاو

 لامشلا نم مالسالا ةكلمم دودح ةيطنزيبلا

 ةئداه رصم تيقبو ؛« عضاوم ىف اهتحاتجاو

 كلت ىف اهدهع فولأم ىلع اهيف ةايحلا ىرجت

 نأ كش الو . لساكتلاو هباشتلا نم روصعلا

 نع عاقدلا ىلع اصيرح ناك جغط نب دمحم

 ىحضو « ةرئادلا ةعمعملا نع اهب داعتبالاو رصم

 هنم ظفتحي ملف « ماشلا مظعمب كلذ ليبس ىف

 ةيحان نم رصم حاتفم ىهو « ةلمرلاب الا
 . مانشلا

 ديمشخالا الول هنا لوقن نأ انعطتسا امبرو

 رصم ىلع نييمطافلا ءاليتسا مدقتل روفاكو

 ىف ةيمطافلا ةلودلا تدلو دقف . تاونس عضب

 عب رأب نولوط لآ ةلود لاوز دعب ةيشرفا

 هللا ديبع اهتسد ىف عبرت نأ ذنمو « تاونس

 ىلع هانيع تحتفت ة٠ه/؟5 ةنس ىف ىدهملا

 اهدودح شونت نييمطافلا تالمح تذخآو رصم

 ساسسعلا ىنب ةالو امهعفاد دقو . ةيبرغلا

 ماها ديشخالا ءاج املف « ةعفادملا مهتنكمأ ام

 ا



 رك و نكنو هتدبغ هل دغإو :غاقذلاب

 كلذ ىلا فاضأو « انييمطافلا تالواحتم

 انيح نييمطافلا عناصي هتلعج ةنرم ةسايس

 .٠ ضب ى ودبيل ىتح « انيح مهل ىدصتيو
 نييمطافلا ةعاط ىف لوخدلا ىلا ليمأ هتاونس

 ىوق نكلو « سابعلا ىنب ةلود نم جورخلاو
 هفيخي ىذلا غلبملا همايأ غلبت مل نييمطافلا

 ةعاط ىلع ءاقبلا لضفف « مهتعاط ىلا هوعدب_ وأ

 نم فعضأ مهرمأ ناك امهم مهف « نييسابعلا

 نم مهبزح امب هنعزول وغشم مهو « نييمطافلا
 ملو ؛« لسري امي هنم نوعنقي اوناكتف « بعاتملا

 . كلذ فاعضأب هنم اوضريل نويمطافلا نكت

 « هالوم ةسايس ىلع ىضمف روفاك ءاج مث
 اذا ىتح « مهعفاديو نييمطافلا غواري ذخأو

 ميمت نييمطافلا شرع ىلع ناك همايأ تهتنا

 دئاق هتمدخ ىفو « مهتلود لاجر مظعأ دعم وبأ

 برغملا لالخ ساج ؛« رهوج وه رهام رفظم

 ةبرجت هل تعمجت ىتح « براحيو وزني هلك

 دقو « هنامز داوق ربكأ نم هتلعج ةيركسع:

 برغملا ىف مهتلود ريصم نم هدئاقو زعملا سئي

 اهوحن اهجوو « رصم لوخدب امهلامآ تقلعتو

 . دهج ريبك نود امهيلا تراصف « امهاوق لك

 ةرافملا انيس

 | نم ابناج ديشخالا ىلا فيضن نأ دبالو
 «مالسالا دالب نع نييطنزيبلا ةعفادم قؤلضفلا

 كاذ ذا تضهن دق ةيطئزيبلا ةلودلا تناك دقف

 انحوي مث ساقوف روغقت دد ىلع ةريبك ةضهن

 مالسالا دالب ىلع اراغاو . هدعب نم قشيمشلا
 تعفدو ةيكاطنأ تطقسف ماشلا لامش ايرخو

 ىدصتو « قشمد رطخلا ددهتو ةيزجلا بلح
 بلحو لصوملا باحصأ نوينادمحلا مهتعفادمل

 نيذلا نيملسملا ةعوطتمو نويديسشخالاو

 ةيمحلا مهعفدت ةيمالسالا روغثلا ىف اورثاكت
 . مغرلا ىلعو « سوسرط رغث ةصاخو « ةينيدلا
 مل نينادمحلاو نييديصشخالا ىتلود نأ نم

 مالسالا دالب نع نييطن زيبلا ةيداع در اعيطتست

 ذاقتا نم اتنكمت امهنأ الا « ةمساح ةروصي

 نويديشخالا لسرأو « هذاقنا نكمأ ام

 لاومألا اوجرخأو روغثلا ةبامحل مهتاوق

 مسهباه دقو « نيملسمملا ىرسأ ءادتفال

 لاجر نيطختم اسأر مهوبتاكو نويطن زيبلا

 ديستخالا ةسايس تناكو . ةيسابعلا ةلودلا

 ةعداومو ةنيالم ةسايس نييطن زيبلا عم روفاكو

 نم رثكأ اعيطتسيل انوكي ملو « بلاغلا ىف
 . لاح ىأ ىلع كلذ

 ديل عام دع







 ديدحتلا هحو ىلع فرعن ال اننآ امهلوأ

 آدب نم وأ ةيليعامسالا ةوعدلا تأدب ىتم

 نوخرؤملا هبتك امو ء ةيرس تآدب دقف « اهب

 ضقانت هيف اهثدبمو امهلوصأ نع نوينسلا

 ىلع هرثكأ ىف دمتعبو ؛ بارطضاو ريثك

 . ةضرغملا تاعئاشلا

 ىف اوأجل مهسفتأ ةيليعامسالا نأ امهيناثو

 دمع دهعلا ناك دقف ةيقتلا ىلا رمألا لوأ

 داهطضالا لماوعل ةعيشلا عضخو « رتس

 .انيلو ديرك ليتر سنقوم لكلا
 نال « مهسفتاب مهتكرحل ةيليعامسالا خرؤب مل
 فعض نمو « مهبهذم لوصأ نم لصأ رتسلا

 تناكو « روتسسمملا فشك مهدنع ةديقعلا

 رتسلا دمع نع هفرعن ام لك نأ ةجيتنلا
 رفعج ةاقوب أدي ىذلا دهعلا وهو

 .-- ةيمطافلا ةلودلا مايقب ىهتنيو قداصلا

 نكمي الو « بارطضالاو ضقانتلا ههوس

 . هب قوثولا وأ هيلا نوكرلا

 مالسلا هيلع ادمحم نأ رتاوتملا روهشملا

 « هدعب نم ةفالخلاب دحأل صوب. ملو قوت
 قيرط نعو « نيملسملا نيب ىروش رمآلا كرتو
 ةعبرألا ءافالخلا ريستخا ىروشلا هذه
 ىروشلا بيلاسأ تفلتخا ناوب « نودشارلا

 . مهم دحاو لك رايثخا دنع

 ىلي نأ ىف عمطي بلاط ىبأ نب ىلع ناكو

 تلن' ىتلا ىلوألا ةظحللا ذنم بصنملا اذه
 بصنملا نكلو « مالسلا هيلع لوسرلا توم
 هكردأ الو « ىلوألا ثالثلا تالاحلا ىف هتاف

 ةريسع فورظ ىف هكردأ ةعبارلا ةلاحلا ىف
 باقعأ ىف ةفالخلا *ىلع ىلوت دقف « ةبيصع

 نب نامثع لتقمب تهنتا ىتلا ىربكلا ةنتفلا
 . نافع

 تتنف ىذلا لوألا ماسسقنالا ثدحو
 ىلع رابكلا تاليولا رجو ةيمالسالا ةدحولا
 ةظحللا كلت ذنم ىمالسالا ملاعلاو نيملسملا

 « ةضراعملا ةماعز ةيواعم ىلوتو ؛ مويلا ىلا

 ةبلاطملل ماق امئا هنأ ىريكلا هتحح تناكو

 ةحح هذه نأ ىرن انأ ريغ « ةلتقلا ءالؤه

 روعش ريثيل اراعش ةيواعم اهذختا ةيفطاع

 ىقيقحلا عارصلا امأ ؛ "ىلع ىلع نيملسملا

 ىضاملا ىلا هروذج دتمت ىسايس عارص وهف
 ناك امدنع ؛ مالسالا لبق ام رصع ىلا « ديعبلا

 مشاه ىنبو ةيمأ ىنب نيب هدشأ ىلع سفانتلا

 ناك هتلاسرب دمحم رهظ املف ةدايسلا ليبس ىف

 ناكو هل ةوادع سانلا دشأ نم ةيمأ ون

 ءاول لماح - ةيمأ ىنب ميعز -- نايفس وبأ
 . ةمواقملاو ةضراعملا

 ةداسسلاتلقتتاو « اذدمحم هدبع هللا رصنو

 دقو « هيبن هللا راتخا مهنمف ؛ مشاه ىنب ىلا

 اوعضخو هتلاسرل اعيمج برعلا باجتسا
 ىتلا ةديدجلا هتلود نوك نأ دعب هذوفنل

 مع جاى



 اعيمج برعلا نم نيملسملاو نينمؤملا تع
 . سانلا نود نم ةدحاو ةمآ اوئوكيل

 !ذه مشاه ونب لاني نأ ةيمأ ىنب ملآ

 « ضضم ىلع اوعضخ مهنكلو هلك فرشلا

 نأ ريغ « مالسالا ىف مهلوخد دعب .ةصاخو

 ىف ةنماك تلظ لب تمت" مل عازنلا اذه روذب

 رابك نم وهو  نامثع ىلو نأ ىلا سوفنلا
 لماوع تظقيتساف ةفالخلا -- ةيمآ ىنب

 هذ لاحر فتلاو « ديدج نم فالخلا

 ىذلا نوللاب هتسايس نونولي هلوح ةرسألا
 « نامثع لتقو ةنتفلا تراث املف « نوديرب

 ةدايسلا رقتست نأ اوشخ ةفالخلا ىلع ىلوو

 ةضراعملا ءاول لمحف « مشاه ىنب تيب ىف ةيناث

 س تقولا كلذ ىف ةيمأ ىنب ريبك  ةيواعم

 نيديدش رارصاو فنع ىف لاضنلا ةكرعم داقو

 . ءاهدو ركم نم ىتوأ ام لك المعتسم

 نذا ةيواعمو ىلع نيب عارصلا نكي ملف

 نم ماقتتالل وأ نامثع رآثب ذخألل اعارص
 ةلسلس ىف ةديدج ةقلح ناك امناو « هتلتق

 نيتب نيب ةدايسلا ليمس ىف ميدقلا عازنلا

 « مشاه ونبو ةيمأ ونب امه شيرق نم نيريبك
 ىزيرقملا ىلع نب دمحأ نيدلا ىقت ناك دقلو

 نم لوأ - ةيمالسالا رصم ىخرؤم ميعز --

 اهجلاع نم لوأو « ةقيقحلا هذه ىلا نطف
 عازنلا » : ميقلا ريغصلا هباتك ىف ةبيط ةجلاعم

 . ©« مشاه ىنبو ةيمأ ىنب نيب مصاختلاو

 ىعيشلا بزحلا رهظ عارصلا اذه نابا

 ىلعل نورصتني نم مضي ىذلا بزحلا وهو

 « مهريغو برعلا نم نيرمذتملاو نيئناشلا لك
 اذه لاجر عنصو « صاخ هجوب ىلاوملا نمو
 اذه اوفسلفو « اصاخ ادبم مهسفتأل بزحلا

 ديعب دح ىلا اهيف اورثأت ةفسلف أدبملا
 تناك ىتلا سرفلا دنع مكحلا تايرظنب

 ىف ةيوازلا رجحو سدقملا كلملا قحب نموت
 هدم اونبو « ةمامالا ىف مهتديقع أدبملا اذه

 نا اولاقف « ىوبن ثيدح ىلع ةديقعلا

 ةجح نم هتبوأ دنع رم مالسلا هيلع لوسرلا
 ةكم نيب ناكم وهو - ”مثخ ريدغب عادولا

 نيبو هنيب ىخآ ريدغلا اذه دنعو -- ةنيدملاو
 مهللا « ىالوم ”ىلع » : لاقو ىلع همع نبا

 . 6 هاداع نم داعو « هالاو نم لاو

 ثدحلا اذه نا اذه نم اجاتنتسا اولاقو

 ناو « ىلعل دمحم نم ةينمض ةعيابم نمضتن
 نم ةمامالاب هل ىصوأ « لوسرلا ؛ىصو ايلع
 ةيندل مولعلو « اهب درفني ةصاخ طورشل هدعب

 نم لقتنت نأ بحب ةمامالا ناو « هنع اهاقلت

 هذه نأل رخآلا دعب دحاولا هدالوأ ىلا ىلع
 قيرطب ىلع لسن ىف لقتنت مولعلاو طورشلا

 . نبالا ىلا نبالا نم ةثارولا

 دعب اميف بزحلا اذه عابتأ فقو اذهلو

 ةادانملا ىلع مهنوضرحب ىلع دالوأ بناج ىلا

 نب نسحلا الوأ اوحشرف « ةفالخلا ىف مهقحب

 نكلو « هيبأ لتقم دعب نيملسملا رمأ ىليل ىلع
 لعأ نأ ىأرف « رظنلا ديعب الجر ناك نسحلا

 عم مهبولق نميلاو زاجحلاو رصمو ماشلا







 دالب ىلا هلوصو نم تاوئس ثالث دعبو 1

 ادب ( وه ) ه و1 ةنم ىف ىأ برغملا

 « ةريثك ندم هل تعضخف ةيبرحلا هدوهج

 باصأ دق ناك ام حاجنلا اذه ىلع هدعاسو
 سنوت ىف مكحلا ةيحاص ةيلغألا ةلودلا

 . لالحناو فعض نم كاذنيح

 ىلا هللا دبع وبأ لسرأ كلذ دنعو

 ىليعامسالا مامالا - ىدمملا هللا ديبع
 ةئيدم ىف ميش ناكو - ةوعدلا بحاص

 دالب ىلا روضحلل هيعدتسي « ماشلاب ةيملس

 نم جرخو « ةوعدلا ةيبلتب عرساف « برغملا
 ةفيلخلا نا لاقيو « ةريفو لاومأ هعمو ماشلا

 ىف هلامع ىلا لسرأف هجورخب ملع ىسابعلا

 نكلو « هيلع ضبقلاب مهيصوب ةيقيرفاو رعم
 لاملا لذبيو « ةران رتستلاب عاطتسا هللا ديبع

 تهنتاو ؛ ةالولا ةيقارم نم رش نأ ىرخأ ةرات

 برغملا ىف ةساملجس ةنيدم ىلا ةلحرلا هب
 . اهب هنحسو اهيلاو هيلع ضبق ثيح ىصقألا

 رصنلا هللا دبع ىبأل مت ه ١95 ةنس ىفو

 لامش ىف ةمئاقلا تاليودلا ىلع ىمئاهنلا

 « ةساملحس ىف راردم ىنب ةنود : ايقيرفا

 ةيلاغألا ةلودو <« ترهات ىف متسر ىنب ةلودو

 حارس قلطأو « ( سنوت ) ةسيقيرفا ف
 راسو « هسفنب ىششيحلا داقف « هللا ديبع

 اه مورب ةنس ىف ةداقر ةنيدم لخد ىتح

 ةعمجلا موي قو « اهروصق نم رصقب لزنو

 ناوريقلاو ةداقر ربانم ىلع هم ساب بطخ

 ل ةيلاغألا كلم ىلع ايئاهن ىضق نأ دعب
 . ىدهملا هللا ديبع نينمؤملا ريمآب بقلو

 ىف ةيليعامسالا ةعيشلا حجن اذكهو

 ليوط داهج دعب ةفالخلا شرع ىلا لوصولا

 نب دمحم دهع ىلا نلعلا ىف هضعب ناك « ريرم

 رسلا ىف هضعبو « قداصلا رفعج نب ليعامسا

 حاجن ىلا ليعامسا نب دمحم نم دتمبو
 دهملا اذه فرعيو « هللا ديبع روهظو ةلودلا

 ءامسأ هيف تمتك دقف « نامتكلا دهعب ىناثلا

 ةينلعلا ةوعدلاب موقي ناكو افوخو ةينت ةمئألا

 نم ذوعدوتسملا ةمئألا اههيجوت ىلع فرشيو
 انه نمو « حادقلا نوميم نب هللا دبع لسن

 دقف ىمطافلا بسنلا ةحص لوح لادحلا راث

 نم نيرقتسملا ةيئألا ءامسأ نامتك حييصصأ

 اءزج ىدهملا هللا ديبع ىلا لبعامسا نب دمحم

 نويمطافلا ءاملخلا نكي ملو « بهذملا نم

 حاجن دعب ىتح ءامسألا هذه نالعا نوغيسي

 ةرغثلا هذه نمو « ةفالخلا مهيلوتو ةوعدلا

 ىف نييسابعلا نم ةيمطافلا ةلودلا ءادعأ لخد

 بسن ىف نعطلل سلدنألا ىف نيبومألاو قرشملا

 اوضوقي نأ كلذب نوديري نييمطافلا ةمئآلا
 . ةلودلا اهيلع تماق ىتلا مئاعدلا

 لوح راث ىذلا -- كشلا اذه ىلاو

 لس ىلوألا ةظحللا ذنم ىدهملا هللا ديمع بسن

 ىذلا عازنلا ف ببسلا نيخروملا ضعب عجري

 ىذلاو « هللا دبع ىبأ هدئاقو هللا ديبع نيب ماق

 وحنب ةلودلا مايق دعب ريخألا اذه لتقب ىهتنا
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 رصملا ىمطافلا متفلا

 ىعستس ىذلا ىناسألا ضرغلا ناك
 ةفالخ نيوكت وه هقيقحتل امئاد نويولعلا

 ةينسلا ةيسابعلا ةفالخلا ىلع ىضقت ةديدج
 انيأر دقو « ىمالسالا ملاعلاكلم ىف اهثرتو

 لوألا رطشلا قيقحت ىف نويمطافلا حجن فيك

 « برغلملا ىف مهتلود اوماقأف مهضرغ نم

 ىناثلا رطبثلا مهحاجحن دعب اوسني مل مهنكلو
 « ةيسابعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا وهو مهألاو

 نيبسابعلا كالمأ نم ءزج لوأ ىه رصمو
 . قرشلا ةيحان نم ةيمطافلا ةلودلا رواجي

 ذنم نييمطافلا ملحرصم تناك اذهل

 رقتست رومألا دكت مل اذهلو ؛ ىلوألا ةظحللا
 . ىتح - لوألا ةفيلخلا - ىدهملل ام اعون

 لسرأف ؛ رصم وزغو اقرش هاجتالل ةدعلا دعأ

 مث ضرغلا اذه قيقحتل اشيج- ٠١” ةنس ىف

 امهنكلو © ىرخأ ةلمح مءاب ةنس ىف لسرأ

 مئاقلا هنبا هوذح اذح دقو « لشفلاب اينم

 اهنكلو  ةثلاث ةلمحس»١ ةنس ىف لسرأف

 بكير ملو « اهيتقباس نم اظح دعسأ نكت مل

 دهع ىف تمن ىتلا ةعبارلا ةوزغلل الا حاجنلا

 . هللا نيدل زعملا

 ةعبارلا ةوزغلا هذه حاجن ىلع دعاس دقو

 ةيسابعلا ةفالخلا فعض اهمهآ « ةريثك رومأ

 ةلودلا فعضو « رصم ىلع ةدايسلا ةبحاص

 . اهيف ىلعفلا ناطلسلا ةبحاص ةيديشخألا
 لماوع تأدب دقف ةيسابعلا ةفالخلا امأ

 ىبابعلا رصعلا ىف اهنايك ىلا للستت فعضلا

 مكحلا نوكشب كارثألا دبتساف « ىناثلا

 مهيديأ ىف ىمدلاك ءافلخلا ادغ ىتح ةيلعفلا

 دنع مهيلع قبطناو « اوءاش فيك مهنوكر حب

 : رعاشلا لوق كاذ

 صفق ىف ةفيلخ
 افعبو فيصو نيب

 هل الاق اهم لوّق

 انببلا لوقت
 لك ءارتجا ىلا فعضلا اذصه ىدأو

 ةطلسلا ىف بغار وأ بغشلل بحم وأ حومط
 ميلقا ىف جئزلا ةروث تماقف « ةروثلا ىلا

 « سراف نم ىبرغلا ىبونجلا ءزجلاو ةرصبلا

 لس +هه) ةنس ةرشع سمخ ةلعتشم تلظو

 نيذلا ةطمارقلا ةروث اهتلت مث ء ( ه ماب»

 هبونجو مانثلا ةيداب اوكلم ىتح اومدقت

 ىف اوثاعو « ةيقرشلا رصم دودح اوددهو

 رجحلا اوبلتساو « اداسف ةيبرعلا ةريزجلا
 نيرشعو نينثا ةدم مهعم ىقب ثيح دوسألا
 ةفيلخلا مهل عفد نأ دعب الا هودري ملو « اماع

 هذه بحاصو ؛ لاملا نم اريبك اغلبم ىسابعلا
 ةلقتسم لود مايقو فارطألا لاصمتا تاروثلا

 ةيرافسصلا لودلا تماق قرشلا ىفف

 تماق برسفلا و « ةيرهاطلاو ةيناماسلاو
 . ةيدسشخألاو ةينولوطلا ناتلودلا

 قارملا ىف « اهسن ةلودلا بلق ىو

 « اهيديأ ىف مكحلا مامز تكلم لود تماق

 هلام



 ىحاون ىف ةينادمحلا ةلودلا تماق لامسشلا ىفف

 دادنب لوخد اولواح املطو « بلخو لصوملا
 ةلودلا تماق دادغب ةمصاعلا ىفو « اهسفنت

 رومأب تدبتساو ؛ ه مع ةنس ىف ةيهبوبلا
 ةملكلا نييهبوبلل تحبصأو « اعيمج ةفالخلا

 لب مهلزعو ءافلخلا ةيلوت ىف ايلعلاو ىلوألا

 : مهيف ىنوريبلا لوق كلذب قدصو « مهلتقو
 سابعلا لآ نم القتتا دق كلملاو ةلودلا نا »

 ةلودلا ىدبأ ىف ىقب ىذلاو هيوب لآ ىلا
 ىكلم ال « ىداقتعا ىنيد رمأ وه امنا ةيسابعلا
 , 00 « ىويند

 دمحم توم دعب رومألا تهتئا رصم ىفو
 فعضلا ىلا س4 ةنس ىف ديشخألا جْفط نبا
 ةتردم هل هلست نم دحأ هفلخي مل ذا

 مكحلاب روفاك دبتسا دقل ةقيقح « هتعاجشو
 دمخي نأ عاطتساف « ديشخألا ىدلو نود

 ىلع رصتني نأو تبشقن ىتلا تاروثلا

 هبشأ تناك ةيثولا هذه نكلو « نيينادمحلا

 لاوحأ تعءاس دقف « توملا ةوحصب ءىث

 رّصق ها مه+ ةنس ىفف ةيداصتقالا دالبلا

 ديدش ءالغ رصمب ثدحو « هناضيف ىف لينلا

 « تاوئس عستا وحن تلظ ةعاجم هنع تجنت
 ثدحف « دئادشلا اهلالخ ىف نويرصملا ىساق

 « ءالسغلا مظع » نأ الثم ه مم#» ةنس ىف

 تبهنو « نتفلا ةرثكل لامعألا تضقتنتاو
 رصم ىف ساسنلا جامو « تالغلاو عايضلا

 قيتعلا عماسحجلا اولخدف « رعسلا ببسب
 دنع اومحدزاو « ةعمج موي ىف طاطسملاب
 307 دوو ابو ولا

 ,٠١؟؟ نع 2 ةيقابلا راثآلا : ىن وريبلا هج

 « ماحزلا ىف ةأرماو لجر تامف ؛ بارحملا

 . « .. ذئموي ةعمجلا ؟لصتت ملو

 لينلا غلب مل نيسمخو تس ةنس قو »
 عقيب ملو « عباصأو اعارذ رشع ىنئا ىوس
 ىلع ناكو « ةيمالسالا ةلملا ىف كلذ لثم
 « ىديشخألا روفاك ذاتسألا ذئنيح رصم ةراما
 . « ءالغلا ةدش نم رمألا مظعف

 تراهناق « روفاك تام ه مهاب ةنس ىفو

 تددمعتو « بارطضالا رثكو » ةمواقملا

 دجلا نيب ةريثك بورح تناكو « نتفلا
 تبهتتاو ؛ ريك قلخ اهيف لتتق ءارمألاو
 همي عضاوم تقرحأو « دلبلا قاوسأ

 « مهلاومآ تعاضو « ساسنلا فوخ دتشاق

 دوجو رذعتو « رعسلا عفتراو « مهتاين تريغتو

 « رانيدب ةبيو لك حمقلا عبب ىتح تاوقألا
 مهنم ريثكلا قحلف : ركسمعلا فلتخاو

 ذئموي وهو - جغط نب هللا دبع نب نسحلاب
 زسعملا مهنم ”ريثكلا بتتاكو -- ةلمرلاب
 ريسسب فاجرالا مظعو « ىمطافلا هللا نيدل

 ءىحس رابخألا ترتاوتو ؛ رصم ىلا ةطمارقلا

 ةنس تلخد نأ ىلا « برغملا نم زعملا ركاسع

 دئاقلا لخدو « ةئامثالثو نيسمخو نامث

 .2) « .. هللا نيدل زعملا مامالا ركاسعب رهوج
 ليبق رصم ف ةلاحلل ةعئار ةروص هذه

 ىقت عدبملا هملقب اهمسر « ىمطافلا وزفلا

 رصم ىخرؤم ميعز ىزيرسقللا نيدلا
 اهليحي نأ نانف ىأ عيطتسيو « ةيمالسالا
 اميف ىرن ةقطان ةحول ىلا هناولأو هتشرب

 ١( ةمغلا فشكب ةمألا ةثاغا : ىزيرقملا ,2
 ص « لايشلاو ةدايز رشن  1١١2-0؟١ ٠

 د 14 ع







 " ”فرعي ىزاصنلل ريدو « ىروفاكلا ناتسبلاب

 دقو ؛ كوشلا ريصقب فرعي ءانبو ماظعلا ريدب
 روصق دحأ ةرهاقلا سيسأل دعب هناكم ىتب

 . كوشلا رصقب ىمسو ةريبكلا نيسطافلا

 نأ ةرهاقلاب ةنيدملا ةيمسن ببس ىف ليقو
 ةديدجلا ةمصاعلا سيسأت دارأ امل ارهوج

 ديعس علاط رايتخاب مهرمأو « نيمحنملا رضحأ
 مئاوق روسلا ةرئادب اولعجف « ساسألا عضول

 لبحب نيتمئاق لك نيب اولصوو ©« بشخ نم
 تكرحت اذا : لامعلل اولاقو ءاسارجأ هيف اوقلع

 «ةراجحو نيط نم مكيديأب ام اوقلأق سارجألا
 ىلع بارغ فقو ذا نورظتنم لامعلا انيبو
 اعيمج سارجألا تكرحتف « لابحلا كلت دحأ

 : نومجنملا حاصف « ءانبلا ىف لامعلا ادبو
 ةنيدملا تيمسف « علاطلا ىف ةرهاقلا ءال ءال

 . خيرملا وه رهاقلاو - ةرهاقلاب

 « ىأرلا اذه قيدصت ىلا ليمن ال اننكلو

 ى انديوثيو « ةيلايخلا صصقلا ىلا برقأ وهف
 هناف ء ةصقلا هذه ىوار هسفت ىزدرقملا انكش

 راس املا » ارهوج نا رخآ عضوم ىف لوقي
 ءاثالثلا موي نم سمشلا لاوز دعب ةزيجلا نم

 سوم ةنس نايعسش نم تلخ ةرشع عبسل

 هل همسر ىذلا هخانم ىلا دصقو « هركاسعي

 « دعم ميمت وبآ هللا نيدل زعملا مامالا هالوم

 حبصأو رصقلا طتخا رادلا هب ترقتساو

 ساسألا رفح دق هودجوف هنوئنهي نويرمملا

 اهامبسو « نبللا روسلا رادآف « ليللا ىف

 نم هللا نيدل زعملا .مدق نأ ىلا « ةيروصنملا

 ,اهامسف اهب .لزنوو ء يضم ىلا برسفملا دالب .
 , 20 « ةزهاقلا

 ةيمستل حيحصلا. ببسلا ىرن اميف اذهو
 ساسألا عضو امدنع ازهوج ناف « ةرهاقلا

 .6© © ةيروصنملا » اهامس ةديدحلا ةنيدملل

 زملا هتفيلخ ىلا برقتي نأ ديري ناك هلعلو
 ىمسف « روصنملا ةفيلخلا هدلاو ىركذ ءابحاب

 انقاونااهل ناو« ينتاب ةديدحتلا ةنفانلا

 اسهب لزنيل طاطسفلا ةميدقلا ةمصاعلا جراخ
 « ناوريقلا جراخ ةيروصنملا تناك امك « دنجلا

 ةديدجلا ةنيدملا باوبأ نم نيباب ىئسو
 نامسسا انهو « حوتفلاو ةليوز :ىمساب

 ىتأ املف . برغملا ىف ةيروصنملا ةنيدمب نيبابل
 « الٌؤافت « ةرهاقلا » اهامس رصم ىلا زعملا

 ىتلا ةميدقلا ةلودلا رهقتس اهنآ كلذدب ديرب

 ىهو « اهيلع ءاضقلاو اهتسفانمل نويمطافلا ماق

 بحاص وه هسفن زمملاف « ةيسايعلا ةفالخلا

 :.ىف دعب وهو « اهراتخا دقو « ةيمستلا هذه

 رهوجل هعادو دنع لاق هنأ ىور دقف « برغملا

 جرخ ول هللاو » : ةماتك خويش نم عمج مامأ

 ىلا ناخدتلو « رصم حتفل هدحو اذه رهوج

 ف نلزنتلو « برسح ريغ نم ةيدرألاب رصم

 ىمست ةنيدم ىنبتو « نولوط نبا تابارخ
 , © « ايندلا رهقت « ةرهاقلا

 ايفت لابحلاو بارغلا ةصق ىنفني اممو

 )١( ص , ؟ج , ططخلا : ىزيرقملا 5١5 ٠

 ) )5رشن ء« افنحلا ظاعتا : ىزيرقملا

 ص « لايشلا ١55 ٠ ا
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 ةديدش ةصق ىوري 27 ىذوعسملا نآ اتاب

 ىلا اهببسنيو ةصقلا هذهب ادسج هبسشلا
 لملف « ةيردئكسالا هئانب دنع ردنكسالا
 اهيلع هبثش ةرخآتم مجارم نع اهلقت ىزيرقملا
 تسبتقاف « زعملا ةرهاق نع مالكلا دنع رمألا

 . ردنكسالا ةيردنكسا نع ليق ام

 ريبكلا رصقلا ةرهاقلا ىف ىنب ام لوأو

 ارسقمو « هعابتأو ةفيلخلل انكس نوكيي
 اذه ساسأ رهوج عضو « مكحلا نيواودل

 . خانملاب لزن ةليل رصقلا
 ىدامج نم نيقب تسل تبسلا موي فو

 ( م والء ةنس وبام ه ) ه موو ةنس ةرخآلا

 نم ةقرف وأ ةليبق لك تلزنف ةرهاقلا تطتخا
 تيمسو « اهب صاخ ناكم ىف شيجلا قرف
 تلزنو « ةليوز ةراح اهنمو « تاراحلاب اهططخ
 ايه كلروو# ةماك ةراجنو م ةليور ةليق اهب

 موق اهب لزنو « ةيقربلا ةراحو « ةماتك ةليبق

 : اذكعو .. ةقزي نم

 ناكملا اذهل رهوج رايتخا بيس ىف لاقبو
 ريصت نأ » بغر هتا هيلع هتنيدم ىنبد ىك

 رصم ةنيدم نيبو ةطمارقلا نيب اميق انصح
 ىلع نبللا روسلا رادأف « اهنود نم مهلتاقيل

 نم اشنأو « هركاسعب هيف لزن ىذلا هخانم
 القعم اهدعأو « ارصقو اعماج روسلا لخاد

 قدنخلا رفتحاو. « هركاسع هلزنتو هب نصحتي
 ركاشتسع ماحتقا عنميل ةيماشلا ةهجلا نم

 ١١( ج2 بصذلا جورم : ىدوعسمملا 2١

 مد

 ةراضملا ؟8خ- م

 نم اهءارو امو ةرهاسقلا ىلا ةطما رقع
 , ©0 « ةنيدملا

 ةريغسص اهئاشنا دنع ةرهاقلا تناكو

 ططخلا هياتك ىف كرابم ىلع ردقيو « ةحاسملا

 كاذئتقو غلبي ناك اهبناوج نم بناج لك نأ
 مي تناك اهتحاسم نأو « رتم ىتكامو افلأ

 2 رصقلا ناكو « ( رتم :؟.٠ نادمتا ) انادف

 نيعبس وحن ىأ « ةحاسملا هذه سمخ لغش

 رشع لغسشي روفاك ناتسب ناكو « انادف

 دعملا نادمملا ناكو « انادق ب. ىأ ةحاسملا

 « ىرخأ انادف مخه لغش دنحلا ضرعل

 لوزنل صصخ دقف نادف اتئام هردقوىقابلا امأ

 . ةفلتخملا دنحلا قرف

 نم رهوج هاني ىذلا لوألا روسلا ناكو
 تناك هنم ةعطق ىزيرقملا كردأ دقو « نبللا

 بجعأو « (م 1+18) ه ه٠ ةنس ىتح ةيقا
 ردق تناك هنم ةدحاولا ةنبللا نأ ركذو « هئانبب

 ضرع نأ ركذ امك « عارذ ىثلث ىف عارذ

 رمي نأ عسب هنأو « عرذأ ةدع روسلا رادج

 . ناسراق هب

 هتامهج ىف ٍباوبأ ةدع روسلل ناكو

 ناباب ةيلبقلا هتهج ىف ناكف « ةفلتخملا

 قو « « ةليوز اباب » امهل لاقي ناقصالتم

 باب : امه « نادعابتم ناباب ةيرحبلا هتهج

 ةيقرششلا هتهج ىو « رصنلا بايو « حوتفلا

 ؛ديدجلا .بابلاو « ةيقربلا باب : امه « ناياب

 )٠0( ج . ططخلا : ىزيرقملا 25
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 «ةرطنقلا باب : امه « ناباب ةيبرغلا هتهج ىو
 دعب ىرخأ باوبأ تفيضأ مث . ةداعس بابو

 . روسلا ديدجتو ةنيدملا ومن

 ىذلا ديحولا وه روسلا اذه نكي ملو

 ناروس هدعب ىنب امئاو « ةرهاقلا لوح ىنب

 ردب شويجلا ريمأ هان امهدحأ : نارخآ

 هوم٠ةنسى رصتتسملا ةفيلخلا ريزو ىلامجلا

 ىلا تفيضأ تادايزب طيحبل ( م ؛ههب )

 ناكو « ةيلبقلاو ةيرحبلا نيتهحلا ىف ةرهاقلا

 « ةراجحلا نم هباوبأو نبللا نم روسلا اذه

 امهو ء روسلا اذه باوبأ نم ناباب لاز الو

 ىتح نيدوجوم حوستفلا بابو رصنلا باب

 امهئشنم مسا لمحت شوقن امهيلعو مويلا
 . امهئاشنا خيراتو ( ىلامحلا ردب )

 فسوب نيدلا حالص ىناثلا روسلا ىنبو

 وهو ه ه5 ةنس هترامع أدب « بوبأ نبا

 قو ء دضاعلا ىمطافلا ةفيلخلل ريزو

 شوقارق نيدلا ءاهب هدئاق نكيع ه هم ةنس

 روسلا اذه ىنب دقو « همامتا ىلع فارشالل

 ىتتيدم هلخاد مضي ناكو « رجحلا نم هلك

 لازت الو - طاطسفلا ىأ س رصمو ةرهاقلا

 لالطأ بونج مويلا ىتح ةيقاب هنم ءازجأ

 -مةهبووب روسلا اذه طيحم ناكو ؛ طاطسفلا

 سمملا ةعلق دنع لامشلا ىف ادبي ناكو « عارذ

 ىرجي ناك ثيح ىلاحلا ديدحلا باب ناديم )
 « لينلا ىلع ةرهاقلا ءانيم ( كاذتقو لينلا

 مث اعيمج طاطسفلاو ةرهاقلا لوح روديو

 ؛ ( طاطسفلا ) رصم لحاس دنع ايوتج ىهتني

 ةبامحو هتبامحل قدتخ روسلا جراخ ناكو
 ىلامشلا ةنيدملا ادح ناك كلذبو « ةنيدملا

 ديتعلا انآ زوسلا دنع نايت ىوعلاو
 ناك امك « نينمؤملا ريمأ جيلخ ناكف ىبرغلا
 . ىقرشلا دحلا وه مطقملا لبج

 ةيحاض ىمطافلا رصعلا ىف ةرهاقلا تناكو

 هدنجو همرحو ةفيلخلا اهنكسي « ةيكوام
 اهفصو امك - تناكو « هصاوخو

 أجتليو اهب نصحت لاتق لقعم » -- ىزيرقملا
 شويجلا ريمأ رصم ىلا مدق ايلف ؛ « اهيلا

 تناك ىتلا ىمظعلا ةدشلا ءانثأ ىلامجلا ردب
 ةيلاخ ةنيدم ةرهاقلا نأ دجو رصنتسملا دهع ىف

 ةيركتيملا قم انقل حابافا8ةزماع رف
 هتردق تلصو نم لكو « نمرألاو ةيحلملاو
 الخ امم ةرهاقلا ىف ءاش ام رمعب ْثأِب ةرامع ىلا

 سانلا ذخآق « هلهأ تامو رصم طاطسفق نم

 اهم تقو ووذلا نفاق يدشن ناك
 ,©0) « اهونكسو ةرهاقلا ىف لزانملا هب اورمعو

 تناك امع اهلقن » نيدلا حالص ناطلسلا رصم

 نكسل ةلذتبم اهلعجو « ةنايصلا نم هيلع
 روصق رادقم نم *طحو. « روهمجلاو ةماعلا

 « ضعبلا مدهتو « اهضعب ىف نكسأو « ةفالخلا

 تراصف « هدهاعم تريغتو « هملاعم تليزأو

 « ةقرأو كلاسمو عراوشو ثتاراحو اططخ

 راد ىف اهنم ( نيدلا حالص ) ناطلسلا لزنو

 . « خلا 5 ىربكلا ةرازولا

 د تن دك



 ىمطافلا حتفلا دعب ةرهاقلا طيطخت مث

 ىدامج نم نيقب تسل تبسلا موي ىفو « ماعب

 ( م هد#٠ ةنس وبام ه ) ه “هو ةنس ةرخآلا

 بونجلا ىف رهزألا عماجلا ةرامع رهوج أدب
 دعب هؤانب متو « ريبكلا رصقلا نم ىقرشلا

 ناضمر رهش ى ةرم لوأ ةالصلل حتنف « نيماع
 . ( مولع ) هاك ةنس

 حوتفلا دهميو « رصم مكحي رهوج لظو

 <« تاونس عيرأ وحن ةرواجملا عيل اقألا 8

 « زاجحلاو ماشلاو رصم عاضخا هل مت الو

 رصقلا ءانيو ةرهاقلا سيسأت لمكأ نأ دعبو

 ىلا هيعدتسي زعملل لسرأ عماجلا دجسملاو
 نينثالا موي ةيروصنملا نم زعملا جرخو ؛ ربصم
 موي فو « ه م١ ةنس لاوش نم نامل

 همجع ةنس ناضمر رهش نم سماخلا ءاثالثلا

 ادجاس رخ رصقلا لخد املو « ةرهاقلا لصو

 . نيتعكر ىلص مث ىلاعت هلل

 رهزألا عماجلا

 ةعبار  انفلسأ امك - ةرهاقلا تناك

 تناكو# ىمالسالا رصعلا ىف ةيرصملا مصاوعلا
 ى اشنت نأب ىفقت ةيمالسالا لودلا ةسايس

 عصجرتو « عماج دحسم ةديدج ةمصاع لك
 دقف « باطخلا نب رمع دهع ىلا ةسايسلا هذه

 ةحوتتفلا ميلاقألا ىلع هتالو ىلا بتك
 لك ذختي نأ - صاعلا نب ورمع مهنمو -
 اعابتاو « ةعامجلل ادجسم هتمصاع ىف مهنم

 ىف هدج_سم ورع ىنب ةسايسلا هذسمل
 لوأ ىف ركسعلا تئشنأ املف « طاطسفلا

 « عماج دجسم اهيف ىنب ىسابعلا رصعلا

 عئاطقلا ةنيدم نولوط نب دمحأ سسأ امدنعو

 . كلذك عماجلا هدجسم اهيف ىنب

 رفظل ازمر تناك ةعماجلا دجاسملا هذهف

 « ةينيدلا ةوعدلل ازكرم تناكو « نيملسملا

 مي ناكو « ةعامجلا ةالص ماقت تناك اهيفو

 ةالو -- لوألا رصعلا ىف - ةالصلا ىف سانلا

 حوتفلا نم ىساسألا ضرغلا ناك دقف « رصم
 تناك كلذلو « ديدحلا نيدلا رشن ةيمالسالا

 ىلاولا ناكف « ىربك ةيمهأ تاذ ةالصلا هيالو

 اهتالص ىلع ةيالولا نيب عمجي رصم ىلع
 « اهتالص ىلع هتيالوب ىفتكي وأ « اهجارخو

 . اهجارخ ىلع رخآ لاو هبناج ىلا نيعبو
 نيواودل ارقم اضيأ دجاسملا تناكو

 ؛ملعلا رشنل ادهعمو؛ ةاضقلل اسلجمو « مكحلا
 . ةيموكحلا رماوألا ةعاذال اربنمو

 رصم قو نذا رمزألا عماجلا ىنب
 دمحأ عماجو ورمع عماج : ناعماح نادحسم

 مده دق ناك ركسعلا عماج نأل « نولوط نبا
 اذه ءانب نويمطافلا دصقو ؛ هملاعم تلازو

 « هدونجو ةفيلخلل ىلصم نوكي نأ عماجلا
 « ةديدجلا ةمصاعلل اعماج ادحسم نوكي نأو

 « ةيعيسشلا ةوعدلا رشنل ازكرم نوكي نأو
 ىلع ةديدجلا ةلودلا راصتتال ازمر نوكي نأو
 . ةيسايعلا ةلودلا

 دا رك عك



 ©: قى رهزألا عماجلا ءاشنا ىف ءىدب

 ( م وال» ليربأ.) ههه ةنس ىلوألا ىدامج

 حتتفاو « رهشأ ةثالثو نيماع ىف هاني منو

 نم: عباسلا ةعمجلا موي ىف ةرم لوأ ةالصلل

 . ( م هاج ) همك ةنس ناضمر

 ةرهاقلا عماج هئاشنا دنع عماجلا ىمسو
 تلظو « -> ةديدجلا ةمصاعلا مساب ىأ

 « ىمطافلا رصعلا لوط هيلع ةيلاغ ةيمستلا هذه

 خيرات ف الا رهزألا عماجلاب همسي ملو
 ىخرؤم مظعم نأ كلذ ىلع انليلدو « رخآتم
 ىحبسملا مهتمدقم ىفو ىمطافلا رصعلا

 امئاد دجسملا اذه نوركذي - ريوطلا نباو

 هيلا نوريش املقو « ةرهاقلا عماج مساب

 . رهزألا عماجلا مساب

 ىمس دحسملا اذه نأ ضعبلا ىريو

 ةيمطافلا روصقلا ءاشنا دعب رهزألا عماجلاب

 روصقلا هذه تناك دقف « هللاب زيزعلا دهع ىف

 ىلع قلطأ مث نمو « ةرهازلا روصقلاب ىمست

 حجرن انكلو © رهزألا عماجلا مسا عماجلا
 « ءارهزلا ظفل نم ةقتشم ةيمستلا هذه نأ

 لوسرلا ةنبا « ءارهزلا ةمطاف ةديسلا بقل

 بستتت اهيلاو « بلاط ىبأ نب ىلع جوزو

 . ىمست اهمسايو ؛ ةديدجلا ةلودلا

 ءانلخلا ةيانع مضوم رهزألا عماجلا ثبلو

 ةفيلخ لك ناكف مهتياعرو اعيمج نييمطافلا

 ةدايزلاو هديدجت ىلع لمعي مكحلا ىلوتي مهنم

 قى تأدبو « ةلودلا تلأز ىتح هنييزنتو هيف

 ةينس ةلود ىهو « نيدلا حالص ةلود رصم

 . ليهاف « ىميشلا بعذملا ىلع ءاضقلل تماق

 ىسيئرلا زكرملا ناك هنأل + .رهزألا عماجلا
 , ف ةبطخلا لطبأو:« ةيعيشلا ةوعدلا رشنل
 دا مع ىف ةاضقلا ىضاق رهزألا عماجلا

 كلملا دبع نيدلا ردص همساو « نيدلا حالص

 « بهذملا ىعفاش ناك دقق « سايرد نبا

 ةعمجلل نيتبطخ ةماقا عنمي ىمفاشلا بهذملاو
 . دحاو دلب ىف

 عماجلا نم ةبطخلا ىضاقلا اذه لطبأ

 لظو « ىمكاحلا عماجلاب اهرقأو « رهزألا

 ةئام وحن هيف ةعمجلا ةماقا نم الطعم رهزألا

 « سرببي رهاظلا رصم شرع ىلو ىتح ماع
 هيلا تداعو « عماجلا ىلا ةبطخلا تديعأف

 كيلامملا رصع ىف اريثك هب ىنعو « هتيمهأ
 . رضاحلا انتقو ىلا ةقحاللا روصعلاو

 ةيشدلا ةغصلا هئاثنا دنع رهزألل ناك

 دجابسملا نأ كلذ ىف هنأش - ةيمسرلا

 ذختا نأ ثبلي مل نكلو -- ىرخألا ةعماجلا
 «ةيميلعتلا ةيملعلا ةفصلا ىه ةماه ىرخأ ةفص

 مهيهذم رشن ىف نويمطافلا ركف ذنم كلذو

 دقو ؛ هتاقلح ىف ىقلت سورد ةطاسوب ديدجلا

 هلبق تينب ىتلا ةعماجلا دجاسملا تناك

 رشنل زكارم -- ورمع عماج ةصاخو

 ى سوردلا ىقلت تناك اهتاقلح فو « ملعلا

 بدألاو ةفغللاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا

 ىدحسم نأ ريغ « ةفلتخملا مولعلا رئاسو

 ىف امهل اذختا دق اناك نولؤوط نباو ورمع

 « ةصاخ ةيملع ديلاقت لوألا ىمالسالا رصعلا

 سا ا تس



 دحجسملا نوكي نأ نذا قفوألا نم ناكف

 رشنل ديدجلا زكرملا وه ديدهجلا عماجلا
 1 . ديدجلا بهذملا

 سمخ ةنس رفص قو » : ىزيرقملا لوق

 ناسمعتلا نب ىلع سلج ةئامثالثو نيتسو
 عماجلاب فورعملا ةرهاقلا عماجب ىفاقلا
 لهأ نع هقفلا ىف هيبأ رصتخم ىلمأو « رهزألا
 ءامسأ تبثآو « اميظع اعمج ناكو .. تيبلا

 تدقع ةقلح لوأ هذه تناكف « « نيرضاحلا

 تعبانت مث « رهزألا عماجلا ف سردتلل
 بهذملا سيردتل كلذ دعب نامعنلا ىنب تاقلح
 . ىعيشلا

 سلج ( م هم٠ ) موو ةنس ناضمر فو

 زيزعلا ةفيلخلا ريزو -- سلك نب بوقعي
 هقفلا ىف هفلأ اياتك سانلا ىلع أرقو - هّللاب

 ناكو « ةيليعمسالا بهذم ىلع ىعيشلا

 رضحبو « رهزألا ىف هتءارقل كلذ دعب سلجب

 . ةلودلا لاجر رابكو ةاضقلاو ءاهقفلا هسورد

 ركف نم لوأ سلك نبا ريزولا ربتعيو
 ةساردلل ادهعم رهزألا عماجلا لعج ىف

 (مهده) ه ميه ةنس ىفف « ةمظتنملا ةمظنملا

 نأ ىف هللاب ريزعلا ةفيلخلا سلك نبا نذأتسا

 ( بالطلا ىأ ) ءاهقفلا نم ةعامج رهزألاب نيعب
 ةرمتسم ةمظتنم تاقوأ ىف ةءارقلاو سردلل

 ةعمج موي لك رهزألا ىف مهتاقلح دقعت نأ ىلع
 مهددع ناكو « رصعلا ىتح ةالصلا دعب نم

 زيزعلا مهل بكرو ؛ اهيقف نيثالثو ةسمخ
 اقازرأ هت سلك نبأ حارتقال امش هذ 0

 ٠ مهانكسل اراد مهل ىنبو « ةيرهش تادارجوت

 مود مهيلع علخو » « رهزألا عماجلا راوجب

 ( « .. تالغب ىلع مهلمحو « رطفلا ديع

 لك ىف ةلص ريزولا لام نم اضيأ مهل ناكو »
 ,9 < .. ةنس

 هتفص رهزألا ذختا خيراتلا اذه ذنمف

 نوغرفتم ةبلط هل نيسف « ةعماجلا ةيميلعتلا
 لك بالطلا ءالؤهل ةلودلا ترفوو « ةساردلل

 ىتح ليصحتلاو ةساردلا ىلع مهنيعي ام

 ءارو ىعسلا وأ ةايحلا بلاطم مهلغشت ال

 « تايارجلاو قازرألا مهل تبترف «© قزرلا
 قى ةوسكلا مهل تمدقو « نكاتسملا مهل تنبو

 بوكرلا ليسس مهل ترسو « ديع لك
 . لاقتالاو

 ةيعماجلا ةيميلعتلا ةفصلا هذه تلظو

 ىمطاقلا رصعلا لوط رهزألا عماجلل ةزيمم
 هتقورأ ترثكو « هتدتاسأو هبالط ددع دازف
 ترهدزاو ةساردلا تمنو هيف ميلعتلا تاقلحو

 نم ءاملعلاو بالطلا هيلا بذتجي أدب ىتح
 ةيميلعتلا ةفصلا هذه تلطعتو « رصم جراخ

 ثبلت مل اهنكلو « ىبوبألا رصملا ىف أم اتقو

 امم مظعأو ىوقأ ىرخأ ةرم هيلا تداع نأ

 « سرب رهاظلا دهع ذنم كلذو « هيلع تناك

 رصع ىف احضاو ازورب ةفصلا هذه تزربو

 ىلع دعاسو « روصع نم هالت امو كيلامملا

 ىلع تضق قرشملا ىف لوغملا تاوزغ نأ اذه 1
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 «يلسعلا دهاعم نأو « هيف سرادملا مظعم

 ىمتتا برغملاب ةرهدزملا ةيمالسالا دجاسملاو
 فعضلا ىلا رصعلا اذه ىلاوح اضيأ اهرمأ

 نمو قرشلا نم ءاملعلا دقاوتو « لالحنالاو

 « ذالملاو أجلملا اهيف نودجي رصم ىلا برغلا
 زكرم ىكولمملا رصعلا ىف ةرهاقلا تحبصأف

 بالط ةلبق رهزألا حبصأو ىمالسالا ملاعلا

 .ىمالسالا ملاعلا اذه ةناهج فلتخم نم ملعلا

 روصعو راهدزا روصع رهزألاب ترم دقو

 ىتلا ريصاعألا موأق هنكلو « لالحمضا

 ىتلا ةقومرملا ةناكملا ىلع ظفاحو « هتلباق

 ءاحنأ عيمج ىف ملسم لك بلق ى اهب عتمتي
 دهعم ربكأ مويلا ىتح ربتعي هناف « ضرألا

 . ةيمالسالا تاساردلل

 لولا شاف رست
 راهدزالاو ةوقلا رصع

 فينت ةدم رصم ةيمطافلا ةلودلا تمكح

 ل ةكو دع مولي د هم ) نينرقلا ىلع

 ةدملا هذه مسقت نأ عيطتسن تأ ريغ ( م اوربا

 ةفالخلا تناك « بيررقتلا هجو ىلع نيمسق

 تافصو تامسب امهنم لك ىف مستت ةيمطافلا

 نرق ةبارق هادمو لوألا مسقلا ىفف « ةصاخ

 مكح نم لوألا فصنلا ىف ىهتنيو نمزلا نم
 (هومال ةنس ىلاوح) ابيرقت رصنتسملا ةفيلخلا
 نوئش ميظنتل اهدهج ةيمطافلا ةفالخلا تلذب

 « اهعوبر ىف نمألا ترشنف « ةيلخادلا رصم
 تينعو « ةقيقدلا ةيرادالا ملفنلا تعضوو

 « ةعارزلا تّمنو « لوط سألاو شيحلاب

 « ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلاب تضهنو

 . نونفلاو مولعلاو بادآلا تعجشو

 ءافلخ زاتما اضبأ ةرتفلا هذه فو

 اهلك ةطلسلا تناكف ةيصخشلا ةوقب نييمطافلا

 ةلودلا لاجرو بعشلا ىلع مهلو « مهيدبأ ىف
 , ةيناثلا ةناكملا ءارزوللو « لوألا ذوفنلا

 ىتح ىجراخلا ىمطافلا ذوفنلا دتما اهيفو

 نميلا مهل تعضخف « هاصقأو هجوأ لصو

 « ماشلاو ةيلقصو برغملاو رصمو زاجحلاو
 . ام اتقو دادغبو لصوملا ىف مهل بطتخو

 تمستا ىتلا تامسلا هذه دين ام ريخو

 نم لوألا رطشلا ىف ةيمطافلا ةفالخلا اهب

 نيذلا ءافلخلا دوهح ضرعتسن نأ اهمكح

 : ةرتفلا هذه ىف مكحلا اولوت

 وه رصم ىف نييمطافلا ءافلخلا لوأ ناك

 تاوتس ثالث اهمكح دقو « هللا نيدل زعملا

 اهلالخ ف هدوهج زكر ( ه ميو  مبج)

 لوأ ىنعف ؛ ديدسجلا همكح زكرم ميظنتل
 تناك رصم نأل « ةيلاملا رصم نوؤشب ىنع !م

 ىتلا ةريطخلا ةعاجملا نم جورخلا ةكيشو

 عنمف « هناباو ىمطافلا حفلا ليبق اهتباصأ

 ةداعلا تناك امك س لينلا ةدايزب ءادنلا زعملا

 ىلاو هيلا الا كلذب بتكي الأ رمأو - اميدق

 لصوو كاضيفلا 3 اذا يتح ( رهوج هدئاق
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 ىف كرتشاو « سانلل كلذ نلعأ هاصقأ ىلا
 نوؤش ةراداب دهع مث ؛ لينلا ءافوب ءافتحالا

 لاجر ردقأ نم نيلجر ىلا اعيمج ةيلاملا رصم
 جولسعو سلك نب بوقعي امهو رصعلا كلذ
 مايق ريخ امهيلا هب دهع امب اماقف « نسحلا نبا
 زيجو تقو ىف ةلودلا تاداريا تداز ىتح

 . ةظوحلم ةريبك ةدايز

 نع ىداصتقالا رصم لالقتسال اديكأتو

 ةيرصم ةكس تبرضف زعملا رمآ ةيسابعلا ةلودلا
 ىف ىزعملا رانيدلا لضتقو « همساب ةديدج
 « ىبابعلا رانيدلا ىلع ةيموكحلا تالماعملا
 قوسلا نم .درتطو ريخألا اذه ةميق تلقف

 اوددهو ةطمارقلا رطخ دتشا هدهع ىفو

 ةئيدم ىلا مهلوطسأ لصوو « ارحبو أرب رصم
 نم ةدع تذخأو « اهلهأ مهلتاقف « سينت

 . مهدولج نم ريبك ددع رسأو « مهتفس

 نم رصم هل ضرعنت دق ام زعملا كردأو

 ىنعق ؛ رحبلا ةيحان نم اهيلع موجهلا رطخ
 ةديدج أراد ىنبو « ةريبك ةيانع لوطسألاب
  ةرهاقلا ءانيم - سقملا ىف نفسلا ةعاتصل

 ةئامتس ريصقلا هدهع ىف رادلا هذهب ءىثنأو

 اربك مدقت اميف امهلثم ريا مل » ةيبرح ةنيفس
 , 290 « انشحو ةقاثوو

 « هللاب زيزعلا هنيا زعملا دعب ةفالخلا ىلوو
 ناك نئلو « اعاجش اميرك احمس الجر ناكو

 ٠ ( ىجسملا نع )

 ةلودلل ىلخادلا ميظنتلاب زاتما دق زعملا رصع

 عسوتلاب زاتما دق زيزعلا رصع ناف « ةديدجلا
 هدهع ىف ةيرصملا ةلودلا تدتماو « ىجراخلا

 ىسرافلا جيلخلا ىلا ابرغ ىسلطألا طيحملا نم
 ةبونلا دالب ىلا الامش ماشلا ىصقأ نمو « اقرش

 ةامحو صمح هل تحتفو « ابونح نميلاو

 ىلثيتقملا دكسقملا هل بطخو « رزيشو

 ىف اهلامعأو لصوملاب ب لصوملا بحاص
 ىلع هم سا ”بآرّضو « م؟ ةنس مرحملا

 فاخو « نميلاب هل بطتخو « دونبلاو ةكسلا

 « هدو بطخف ةيطنزيبلا ةلودلا روطاربما هسأب

 نوبلطيو ؛ ايادهلا نولمحي السر هيلا لسرأو
 طرتسشاو زيزعلا مهباجاف « ةندهلاو حلصلا

 مهنأ : اهنم « اهلك اهب اومزتلا ةديدش اطورش

 ريسسأ مهتكلمم ىف ىقبي ال هنأ نوفلحي

 عماسج ىف زيزعلل بطخي نأو « هوقلطأ الا
 نم هيلا لمحبي نأو « ةعمج لك ةينيطنطسقلا

 مهدر مث « مهيلع هضرتفا ام ؛لك مورلا ةعتمأ
 . 290 « نينس عبس ةندهلا دقعب

 زيزعلا دهع ىف ةورذلا رصم تغلب اذكهو

 امك -- مضت ةعساو ةيروطاريما تحبصأف

 ةريزحلاو نميلاو رصمو برغملا - انفلسأ

 تقاف اذهبو « ةيلقص ةريزجو ماشلاو ةيبرعلا
 , كلم عاستاو اذوفتو ةوق ةيسابعلا ةفالخلا

 قى ىربكلا ةيمالسالا ةلودلا تحبصأو

 ىديأ ىف ىقب امددمهت تأدبو « قرشملا

 )١( ةرهازلا موجنلا : ىدرب ىرغت نبا ,

 صلع 4 ج 1١6١ب ؟ه١ 3
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 ناك هسفت تقولا ىفو « كلم نم نييسايعلا

 « ةثلاثلا ةفالخلا وحن هرصس وئرب عل

 « سلدنألا ىف ةينسلا ةيومألا ةفالخلا ىهو

 ملاعلا ىف حبصتل دوجولا نم اهليزي نأ ديري
 « ةيمطافلا ةفالخلا ىه ةدحاو ةفالخ ىمالسالا

 هوجهي سلدنألا ةفيلخ ىلا زيزعلا لسرأ اذهل
 كلذ ىف تناك سئدنألا نأ ريغ « هددهتنو

 ادر اهيحاص لسرأف « اهتوق ناوفتع ىف تقولا

 ىتلا ةروهشملا ةلمجلا - زيزعلا باطخ ىلع

 لوفي ىتلاو نييمطافلا بسن اهيف ض”رعب
 « انتوحهف انتفرع دقف « دعب امأ » : اهيف

 . « كانبجأل كانفرع ولو

 وه ىوقلا شيجلا نأ زيزعلا ىأر دقو
 ةريبكلا ةلودلا هذه ةيامحل ىعيبطلا جايسلا

 ةباشلل هيه فرصق © فارطألا ةيمارتملا

 نييمطافلا نم ناعتسا نم لوأ وهو « شيجلاب

 قى حبصأف ىنادوسلاو ىكرتلا نيرصنعلاب

 نأ دعب نيرصنعلا نيذه نم قرف رصم شيج

 نيذلا ةبراغملا ىلع نييمطافلا دامتعا ناك

 « اهب مهكلم ةماقاو رصم حتف قف مهودعاس

 لوأ ىف ةوق ردصم رصانعلا هذه تناك دقو

 ةعاحشلا نم نادوسلاو كرتلا هب زاتما امل رمألا

 تحبصأ نأ ثبلت مل اهنآ ريغ « مادقالاو

 اهلالحناو ةلودلا فعض بابسأ مهأ نم اببس

 ةسفانملا بابسأ تماقو عازنلا بد امدنع

 . اهني لاضنلاو

 نم لقأ لوطسألاب زيزعلا ةيانع نكت ملو
 قى رصم تحبصأ دقل ىتح «© شيجلاب هتيانع

 . طسوألا قرشلا ىف ةيمالسا ةلود ربكأ هدهع
 ةمذلا لهأ عم حماستتلاب زيزعلا فرع دقو

 .ءادأ ىف ةماتلا ةيرحلاب هدهع ىف اومعن دقف
 سئانك ءانبو « مهسئانك ميمرتو مهنيد رئاعش

 مأ - هتجوز تناك دقف ورغ الو « ةديدج
 نئيع دقو « ةيسور ةيحيسم  مكاحلا هدلو
 ىف نييناكلم نيكريرطب اهيوخأ زيزعلا
 : هئارزو نم ناكو « ميلشرؤأو ةيردنكسالا
 نب ىسيعو « ىدوميلا سلك نب بوقع
 . ىحيسملا سروطسن

 تدازو دالبلا ةورث تمن زيزعلا دهع فو

 :ةفيلخلا شاعو ةيهافر ىف سانلا شاعف اهتورث
 ارصق هسفنل ىنبو « فرتو خذب اهلك ةايح
 لباقم - ىبرغلا رصقلاب فرع  اديدج
 «زعملل رهوج ءانب ىذلا ريبكلا ىقرشلا رصقلا

 عستم ناديم نيرصقلا نيب لصف ناكو
 هعماج ءانب أدب امك « دنجلا ضرعل مدختسي

 ,دعب اميف مكاحلا هنبا همثآ ىذلا ريبكلا

 . ىمكاحلا عماجلا مساب فرعو
 ةدم تلاط نأ رصم ظح نسح نم ناكو

 نيرثعو ادحاو اهمكح دقف « زيزعلا مكح
 هنا هفلخف ؛ هاعمح ةنس قوتو « اماع

 زواجي ال لفط دعب وهو « هللا رمأب مكاحلا

 . هرمع نم ةرشع ةيداحلا

 ةقيقحلا ىف ىه ةبيجع ةيصخش مكاحلاو
 ثاتلم ناك هنأ ىلع لدي امم تاضقانتملا عامج
 هدمع زاتما دقف « ريكفتلا نزتم ريغ لقعلا

 . ءامدلا كفس ةرثكو فنعلاو ةوسقلاب

 و اا ل



 جاودزاو ضقانتلا مكاحلا ريمي ام حضوأو

 انيحو لكيج روتكد انيح وهف ؛ ةيصخشلا
 مادقم عاحش ةران وهو : دياه رتسم رخآ

 نابج ىرخأ ةرات وهو ءاملعلاو ملعلل بحم ش
 ناكو ؛ مهل لتاق ءاملعلا نم مقتنم ددرتم

 مل امب لخب امير هنأ ريغ « ءاخسلا هيلع بلاغلا

 فومملا سبلي ماقأو « طق دحأ هب لخبس

 ماقأو « مامحلا لوخد نم عنتماو نينس عبس

 ؟نع مث « اراهنو اليل عمجلا ىف سلجي نينس
 ع ةدم اهيف سلجف ةملظلا .ف سلجي نأ هل

 ركب ىبأ ءبس عماوجلاو دجاسملا ىلع بتكو

 ةيواعمو ريبزلاو ةحلطو ةشئاعو نامثعو رمعو

 نيعستو سمخ ةنس ىف صاعلا نب ورمعو
 عيسس ةنس ىف بتك ام احم مث « ةئامثالثو

 ىهن وبهنع ىهن مثءبالكلا لتقب رمأوب نيعستو
 عنمو“ اهيف رظني ناكو موجنلاب لاغتشالا نع
 عنمو ؛اهحابأ مثنينسرشع حبوارتلا ةالص نم

 قارأو « موركلا عطقو ؛ بنعلا عيب نم

 نم افوخ رحبلا ف لسع ةرج فالآ ةسمخ

 جورخلا نم ءاسنلا عنمو « اذيبن لمعت نأ

 ةمذلا لهأل لعجو « اراهنو اليل نهتويب نم
 ق سئانكلا مدصهو ؛ اهب نوفرعي تامالع

 رمأ مث - ةمايقلا ةسينك اهنيب نمو - هدالب
 ْ . اذكهو .. 29 اهئانب ةداعاب

 « هئارزو نم اددع مكاحلا لستق دقو

 ؟4 جا ةرهازلا موجبتلا ()
 ىف ىزوجلا نب طبس نع القن ١5 ١9/8 ص

 0 نامزلا ةآرم

 ةيهولالا ىعدا نأ ىلا رمألا هب ىهتناو
 ىه هتيهولأب ىدانت ةديدج ةفئاط تنوكتو
 لوأ ىزردلا ىلا ةبسن ) « زوردلا ةمئاط

 . ( اهتاعد

 هتاقرصت ىف بيجملا ضقانتلا اذه مغرو

 اهناخي « ةرابج ةيوق ةيصخش مكاحلا ناك
 ةيمطافلا ةفالخلل ناكو « عيمجلا اهسآب ىشخيو

 ملو « ميظعلا ماقملاو ريبكلا نأشلا هدهع ىف

 هتلودو هشيح لاجرو هئثارزو نم دحأل نكي

 . هذوفقت بناج ىلا ذوفت

 مكاحلا ةيصخشل ناك دقف اذ ه عمو

 ريطخ دج رثأ ءاقرخلا هتسايسلو ةيرطضملا
 تردب هدمع ىفف « اهلبقتسمو ةلودلا ىف

 . اهلالحناو ةلودلا فعضل تدهم ةريثك رداوب

 نيتفالخلا ءارتحاب رداوبلا هذه تأدب

 ةلودلا ةيجاهم ىلع نيترصاعملا نيتينسلا

 تلاح دقو « اهيلع ءاضقلا ةلواحمو ةيمطافلا

 نود لبق نم ناتتزتملا زيزعلاو زعملا انيصخش

 . موجهلا اذهو ءارتجالا اذه

 نم اهيدل نكي ملق ةيسايملا ةفالخلا امأ

 موجه ريبدت نم اهنكمي ام ةيداملا ةوقلا
 الكش اهموجه ذختا دقف اذهلو « ىباحبا

 ءاملع نم اددع رداقلا ةفيلخلا عمجف « ايبلس

 هيف اونعط !رضحم اوبتكو اهتاضقو دادغب

 مكاحلا نأ هيف اونلعآو ىمطافلا بسنلا ىف

 ى مهل بسن ال « جراوخ ءايعدأ » هفلسو

 رافقك » مه انتاو « بلاط ىبأ نب ىلع دلو

 مالساللو « نولطعم نودحلم « ةقدانز قاسف



 ةيسسوجملاو ةيونثلا بهذملو « نودحاج
 . 6« نودقتعم

 مقوو اه :+*+ ةنس ىف رضحملا اذه بتك

 تلسرأو ةاضقلاو ءاملعلا نم روضحلا هيلع

 « ىمالسالا ملاعلا ءاحئأ فلتخم ىلا خسن هنم

 . ىوق ىدص هل ناكف

 دقق سلدنألا ىف ةيومألا ةفالخلا امأو

 ةيباجيا رثكآأ رخآ الكش اهموجه ذختا
 جراخ ةيبرغلا ءارحصلا ف جرخ دقف « ارطخو

 ىنب ىلا بستتي هنأ ىعداو - ةوكر وبأ همسا
 مجاهو « اريبك اشيج لجرلا اذه عمجو ؛ ةيمأ

 ب ةرق ونب هيلا مضناو ةيبرغلا رصم دودح

 ىلع نيمقان اوناكو - ةريحبلا برع نم

 « مهلاومأ نم منغو مهب عقوأ ام ةرثكل مكاحلا

 مكاحلا هيلا لسرأف ةوكر وبأ رطخ دتشاو

 هيلا لسرأف ©« شيجلا مزهف « هتلتاقل اشيِح

 ةوكر ابأ عبنتو رصنلا هل بتكف رخآ اشيج

 فق هيلع ضبقلاب رمألا ىهنتاو « ديعملا ىف
 . هلتقو ةرهاقلا ىلا هلاسراو ةبونلا دالب

 فعضأب ةيسابعلا ةفالخلا تفتكا دقل

 ىلا هتلسرأو رشحملا اذه تردصأف « نايدالا

 ةيومألا ةفالخلا اهديرت تناك ىتلا ةوكر ىبأ

 نيتكرحلا نيتاه نكلو « لشفلاب ةيسلدنألا
 اتعاضأف « ةيمطافلا ةلودلا ىف كش نود اترثأ

 لكفلا ؟أدبو « ةميدق ةبيه نم انمهل ناك ام

 ماق نأ ىلا رمألا روطتو « اهيلع نوئرتحب

 ةنوكملا ةفلتخملا رصانعلا نيب لخادلا ىف عازنلا

 « نادوسو كارتأو ةبراغم نم ىمطافلا شيجلل

 ' أدهت ملو « رخآلاو قيرف لك نيب عازنلا دتشاو

 ةداق نم ريبك ددع لتق نأ دعب الا ةنتفلا

 . شيجلا

 نايك عزعزت تأدب ىتلا رومألا نمو

 نم هسمت مكاحلا هيلع مدقأ ام ةيمطافلا ةلودلا

 بهذملا لوصأ نم ماه لصأ رييغت ةلواحم

 دنع ةئارولا ماظن نأ كلذو « ىليعامسالا

 ةمامالا نوكت نأ ىفقي ةيليعامسالا ةعيشلا

 نأو « مهريغ نود بلاط ىبأ نب ىلع لسن ىف
 نودقتعي اوناك مهنأل « بألا نم امئاد لقتتت

 لقتنت ةصاخ امولعو تافص ةمامالل نأ

 « امامت ةيقلخلا تافصلا لقتتت امك ةئارولاب

 اذه مهتلود ةماقا ذنم نويمطافلا مزتلا دقو

 « قباسلا ةفيلخلل انبا ةفيلخ لك ناكف « ماظنلا

 ىصوأف آدبملا اذه ةفلاخم لواح مكاحلا نكلو

 سايسلا نب ميحرلا دبع همع نبال دهعلا ةيالوب
 بناج ىلا همسا برضي نأب هرماوأ ردصأو

 ىلع شقني نأو « ةكسلا ىلع ةفيلخلا مسا

 همع نبا بوني نأ رمأ امك « زارطلاو دونيلا

 رسحنلاو ةالصلاو ةبطخلا ىف هنع هدهع ىلوو

 . بكاوملا ىف هرياسي نأو « ملاظملا ف رظنلاو

 ىلا ىدؤتت نأ ةلواحملا هذه تداكو

 ىف نأل ةيليعامسالا ةعيشلا نيب ريطخ ماسقتا

 « بهذملا ناكرأ نم ىوق نكرل امده اهذيفتت

 تخآ كلملا تس تضقو ( لتق مكاحلا نأ الول

 ىلا تلسرأف « ةلواحملا هذه ىلع مكاحلا

 تسلجأو هلتقو هيلع ضبق نم ميحرلا دبع
 . ةفالخلا شرع ىلع مكاحلا نب رهاظلا

 - اعله الم



 رداوبلا هلل صه نأ هلك اذه نم حضتي

 - بسلا ىف نعطلاب ىسابعلا رضحملا : عبرألا

 نيب عازنلاو « ةوكر ىبأ ةروثو « ىمطافلا

 مكاحلا ةلواحمو « ىمطافلا شيحلا رصانع

 ناك « ىليعامسالا بهذملا لوصأ نع جورخلا

 ةيمطافلا ةلودلا ناسيك زه ف ىوق رثأ اهل
 . اهناينب ىف لمعت فعضلا لماوع تأدبف

 ةفالخلا شرع 4١١ ةنس ىف رهاظلا ىلوو
 ى اقهارم ايبص كاذ دنع ناكو « هيبأ دعب

 هتمع ةياصو تحت هرمع نم ةرشع ةسداسلا

 نيبو اهيدب نيب مكحلا رومأ كرتف « كلملا تس
 « ةاضقو ةداقو ءارزو نم ةلودلا لاجر ىدبأ

 دق. ناك ام لك حابأ هنأ هدهع زيمي ام زربأو
 هسفت وه لبقأك ىلاغ دق هنا لب « هوبأ همرح

 اهبرشب سانلل صكخرو « رمخلا برش ىلع

 . وهللا ةابح ىلع اولبقأف

 نيسحت ىلع لمع هنأ هل دمحي امو
 نأ دعب ةيطنزيبلا ةلودلاو رصم نيب تاقالعلا

 دهع ىف اريبك افلبم ءوسلا نم تغلب دق تناك
 ىف مورلا بحاص عم ةندهلا ددجف « هيبأ

 حبست نأ :اهمهأ ناك طورشب ه 414 ةنس

 نذؤم هيف نيعي نآو ةينيطتطسقلا عسماج

 ءانب رهاظلا ديعب نأو « رهاظلل هيف بطخيو

 . سدقلا ةنيدمب ةمايقلا ةسينك

 نب رصنتسملا ةفالخلا ىلو 4507 ةنس ىفو
 ةدم تلاط دقو « تاوئس ا هرمعو « رهاظلا

 لولطأ ىهو « اماع نيتس تغلب ىتح هتفالخ

 ةفالخلا تغلب دقو « ملسم ةفيلخ اهمكح ةدم

 امجوأ همكح نم لوألا مسقلا ىف ةيمطافلا
 ىف رصم رازو « ايجراخو ايلخاد ةمظعلا ىف

 رصان ىسرافلا ةلاحرلا لوألا فصنلا اذه

 اهاتغو اهندمو اهمظن فصوو اهفصوو ورسخ

 ىأر امب بجعملا فصو اهتراضحو اهتورثو

 . دهاشو

 وئرت لوألا فصنلا اذه ىف رصم تأدبو

 ةفالخلا رقم دادغبو قارعلا وحن ةيناث اهراصبأب

 ىمبابعلا ةفيلخلا سحأو « ةيواهتملا ةيسابعلا
 ارضحم 44 ةنس ىف ردصأف رطخلا رداوب

 دهع ف ردص ىذلا لوألا رضحملاب اهيبش ايئاث

 « نييمطافلا ءافلخلا بسن ىف 'نمطلل مكاحلا

 دادنب ىف ةاضقلاو ءاملعلا رابك هيلع عقوو

 ملامعلا فارطأا ىلا خسن هنم تلسرآو

 . ىمالسالا

 « ايباحناو ايوق ناك رصتتسملا در نكلو

 ىسابعلا ةفيلخلا ىلع جرخ 444 ةنس ىفف
 34 قىريساسيلا ثراحلا ونبأ وهو هداوق ديحأ

 لاومألا هيلا لسرأف رصنتسملا ةفيلخلل ىمنتاو

 ؛ه٠ ةنم ىريساسبلا مدقتو ؛« حالسلاو

 مئاقلا ىسابعلا ةفيلخلا اهنم رفق دادغب لخدف
 اذه بايث ىريساسبلا لسرأو « هللا رمأب
 بطخو « ةرهاقلا ىلا هتمامعو رافلا ةفيلخلا

 « روهش ةرشع وحن دادعب ربانم ىلع ممخسعلل

 « دادنب وذح ىرخألا قارعلا ندم تذحو

 . امهلابعأو طساوو ةرصبلا

 هج ع خدع



 7 لالحنالاو فعضلا رصع  ىناثلا ىمطافلا رصعلا
 ىف ةيرصملا ةيمطافلا ةفالخلا تغلب اذكهو

 اهتمظع جوأ رصنتسملا مكح نم لوألا فصنلا

 ىسلطألا طيحملا نم تدتماف اهغاستا ىصقأو

 ةنماكلا فعضلا لماوع نكلو « قارعلا ىلا
 ىف ةلودلا نايك ىف رخنت تأدب نأ ثبلت مل

 لخدف « ةفيلخلا اذه مكح نم ىناثلا فصنلا

 لتقو «دادفب ىقوجلسلا كب لرغط
 ىلا ىنابعلا ةفيلخلا داعأو « ىريساسبلا

 تداعو رصنتسملل ةبطخلا تعطقتاف ؛ هشرع

 : مئاقلل

 ىروزايلا نيب عازن بشن ليلقب اذه لبقو

 لماع سيداب نب زعملاو -- رصنتسملا ريزو
 عطق لأ ىلا رمألا لآو « برغملا ىلع نييمطافلا

 اهماقأو برغملاب نييمطافلل ةبطخلا سيداب نبا
 0 .٠ نييسابعلل

 ةعاجملاب رصم تبيصأ اه غهاب ةنس ىقو

 تلا غها/ ) تاونس عبس تلظ ىتلا ةريطخلا

 تروهدتو «© ىربكلا ةماطلا تناكف ( 4

 « اريطخ اروهدت ةيداصتقالا رصم لاوحأ

 ةدشلاب » ةعاجملا هذه ىمس ىزيرقملاو

 فعض » ىلا اهبايسأ عجريو ؛ « ىمظعلا

 ءاليتساو « ةكلمملا لاوحأ لالتخاو « ةنطلسلا

 نيب نتفلا لاصتاو « ةلودلا ىلع ءارمألا

 عرزي نم مدعو « لينلا روصقو « نابرعلا
 . © ىرلا هلمش ام

 : ناد هنارا قب دح اهحئاك' نم ناكو

 ءابولا هبقعأو « ءالغلا ديازتو « رعسلا عزن »

 لمشو « ةعارزلا نم ىضارألا تلطعت ىتح

 رذعتو « ارحبو ارب لبسلا تفيخو « فوخلا

 بوكرو ةريثكلا ةرافخلاب نكامألا ىلا ريسلا
 ىتح توقلا مدعل عوجلا ىلوتساو « رترتغلا

 نم ليدانقلا قاقزي ءادنلا ىف زبخ فيغر عيبأ
 « ارانيد ريثع ةسمخب فرطلا :عيبك طاطسملا
 « ارانيد نينامشب حمقلا نم بدرألا عسيبأو

 « بالكلا تلق ىتح طاطقلاو بالكلا تلكأو

 ديازتو « ريناند ةسمخب لكؤيل بلك عيبف
 مث .. اضعب مهضعب سانلا لكأ ىتح لاحلا

 هرصق ىف ام لك رصنتسملا عاب ْنأ ىلا رمألا لآ

 راصو ؛ هريغو حالسو ثاثأو بايثو رئاخذ نم
 « هنيوأود تلطعتو « ريصح ىلع سلجب

 نجرخت روصقلا ءاسن تناكو « هراقو بهذو

 ! عوجلا » : نحصت نهروعسش تارثان

 'نطقستف « قارعلا ىلا ريسملا ندرت « ! عوجلا
 .206خلا .. خلا .. اعوج نتمتو“ ىلصملا دنع

 ناب يذلا ةؤلثلا ةعي ندب قاكو
 هلسرت تناك ام رصم تعنم نأ ةعاجملا هذه
 ةبطخلا تعطتقف « نمو لالغ نم زاجحلا ىلا
 ةفيلخلل بطخو « ةنيدملاو ةكم ىف رصنتسملل

 دق تناك ناو « ه 45+ ةنس ىف ىبايعلا

 . ع5 ةنس ىف رصنتسملل تديعأ

 ع ةلودلا ءازجأ لاصفتا ىلاوت اذكهو

 « نييسابعلل بطخو هلك ايقيرفا لامش لضفتاف
 ةدايز رشن « ةمألا ةئاغا : ىزيرقملا )١(

 +509 ب 54 ص « لايشلاو

 دنع ع4 ع ا



 نأ دعب قارعلاو دادغب نم ةيطخلا تعطق مث

 تعطقلا مث « رهشأ ةرشع نييمطافلل تميقأ ٠

 « تاونس عبس ةدمل زاجحلا ىف مهل ةبطخلا

 ةيلقص نامرونلا لخد ؛0 ةنس ىف اريخآو
 مكح نع كلذب تجرخف « اهيلع اولوتساو
 ذنم مهكالمأ نم اءزج تلظ نأ دعب نييمطافلا

 . ه ؟هلا ةنس ىف مهتلود تماق

 « لاسحلا مقافت ه 55 ةنس فو

 اديدش ابارطضا رصم رومأ تبرطضاو
 نأ نع رصنتسملا زجعو « اهلاوحأ تلتخاو

 ىلع هيلاو ىعدتساف « اهجالعل ائيش عنصي

 دعب ىلوتو ةوعدلا ىبلف ؛ ىلامجلا ردب اكع

 ذنم - تشالتو « اهلك رصم رومأ هئيحم

 ةرطيس دهع أدبو « ةفيلخلا ةطلس نيحلا كلذ

 . ءارزولا

 ىلع ثذويمالسالا نوخرؤملا ىرج دقو

 « ذيهنت ةرازو : نيعون ىلا ةرازولا ميسفت

 ةفيلخلا ديب ةطلسلا لك ةطلسلا نوكت اهيفو

 ةرازوو ؛ هرماوأ ةيفنتب ريزولا موي امناو

 ىلع ايولغم ةفيلخلا نوكي اهيفو ضيوفت

 . ريزولل ةضوفنم اهلك رومألاو « هرمأ

 عيطتسن ىرظنلا ميسقتلا اذهل اقييطتو
 لوألا ىمطافلا رصعلا ءارزو نا لوقت نأ

 رصعلا ءارزو امآ « ذيفنت ءارزو اعيمج اوناك

 « ضيوفت ءارزو اعيمج اوناكف ىناثلا ىمطافلا

 . ىلامجلا ردب شويجلا ريمأ مهلوأ ناكو

 ضيوفتب صاخ لجس ردبل ءىثنأ دقو
 : هيف ءاج « هيلا مكحلا رومأ

 عماوج عيمج نينموملا ريمأ كدتاق دقو د
 «هريرس ءارو ام لكى رظنلا كب طانو « هريبدت

 اربدم كلذ نم نينمؤملا ريمأ  كدلق ام رشابف

 لفأل ارمدمو ء داسقلل احلصمو « دالبلل

 . © .. دانعلا

 « هيلا ةدودرم اهلك رومألا تحبصآو

 « ارشابم الاصتا هنيبو ةفيلخلا نيب لاصتالاو
 ةاعدلا ىعادو ةاضقلا ىضاق نييعت هل لعجو

 نود ةفيلخلا صاصتخا نم امهتيمعت ناكو --

 نيملسملا ةاضق لفاكي بقل اذهلو « - هريغ

 . نينمؤملا ةاعد ىداهو

 نم اعيمج لوألا رصعلا ءارزو ناك دقو

 « نيدلاو ركفلا لاجر نم ىأ « ملقلا بابرأ

 نم ىآ -- فيسلا بابرآ نم ناك دقف ردب امأ

 ديسلاب اضيأ بقل اذهلو -- شيجلا لاجر
 ىذلا بقللا وهو «© شويحجلا ريمأ لجألا

 رصعلا ق ضيوفتلا ءارزو هدعب نم هثراوت
 بايرأ نم اعيمج اوناك دقف « ىناثلا ىمطافلا

 ٠ فويسلا

 هيبأ دعب نبا ةرازولا ىلو نأ ثدحي ملو
 رصعلا ف اذه ثدح ايئاو « لوألا رصعلا ىف

 هنبا ىلامجلا ردب دعب ةرازولا ىلوف « ىناثلا

 مث ىلعتسملل مث رصنتسملل رزوف « هاشنهاش

 هبو © لضفألا » هباقلآ ىف ديز دقو « رمآلل
 «(ماشتهاش لضفألاب فرع حببصأ ىتح رهتشا

 نم ءارزولل اضيأ بقللا اذه فيضأ دقو
 . ملعب

 ريزولا بقل ظفاحلا ةفيلخلا دمع ذنمو'

 2-0 2ك همم



 ناوضر هب بقل نم لوأو « « كلتملا » بقلب

 :هل ليقف « هللا نيدل ظفاحلا ريزو ىشخلو نبا
 هب بقلو © ©« لضفألا كلملا لجألا ديسلا »

 ليقف « ءارزولا نم هدعب ىتآ نم كلذك

 «  روصنملا كلملا » كيزو نب عئالط حلاصلل
 كلملاب » مئالط نب كيزر هنبا بقلو
 «© 6« روصنملا كلملاب » رواش بقلو « « لداعلا

 ءارزو رخآ وهو - نيدلا حالص بقلو
 كلملاب » - فويسسلا بابرأ نم ةلودلا
 . ©« رصانلا

 ريزولا نأ باقلألا هذه هيلع لدن ام ريخو

 ءىش لكوه حبصأ ىناثلا ىمطافلا رصعلا ف

 « « لجألا ديسلا » حبصأ دقف « ةلودلا ىف

 مث ©« لضفألا » مث « شويجلا ريمأ » مث

 ريزو راصو » : ىزبرقملا لوقي ٍ؛ « كلملا »

 رخآ ىلا ردب شويجلا ريمأ دهع نم فيسلا
 لحلا بحاصو « رصم ناطلس وه ةلودلا

 ءارمألا نم ةفاكلا ىف مكحلا هيلاو «© دقعلاو

 « ةيعرلا رئاسو باتكلاو ةاضقلاو دانجألاو

 ةيناويدلا بصانملا بابرأ ىلوي ىذلا وهو
 , © م .. ةينيدلاو

 دنع ىتاثلا ىنطافلا رصعلا فرع اذهلو

 ادسيأتو « ماظعلا ءارزولا رصعب نيخروملا

 ةرهاقلا ىف ةصاخ راد مهل تينب مهناطلسل

 ريزولا اهيف رشابب ىفيلخلا رصقلا نم برقلاب
 ةرازولا راد » مساي تفرعو ؛ مكحلا نوؤش

 . © ىربكلا

 )١( ص 2 ؟5ج , ططخلا : ىزيرقملا 5١6 ٠

 جئانت ةرازولا ىلامجلا ردب ىلوتل ناكو

 ىلا ديدج رصنع ةفاضا اهمهأ ةريثك ىرخأ

 ناك .دقف « ىمطافلا .شيجلل ةنوكملا رصانعلا

 ةيراغملا نم انوكم هرمأ لوأ ىف شيجلا اذه

 عم اوتأ نيذلا - ةماتك ةليبق ةصاخو

 هللاب زيزعلا ناعتسا مث « رصم وزغل رهوج
 ف مهنم ارييك اددع مدختساو كارتألاب

 نادوسلا لوخد آدب مكاحلا دهع ذنمو « هشيج

 رصنتسملا ىلو املف « ىمطاملا شيجلا ىف

 تناك دقف - نادوسلا نم همأ ترثكتسا

 نم اوحن اوفلب مهنا لاق ىتح - مهنم
 « كارثألا نم وه رثكتساو دوسأ فلآ نيسمخ

 امهنيب تماقو « نيرصنعلا نيب عازنلا ددجتف

 ىتلا برحلا » - ىزيرفملا لوقي امك
 . « اهتحهب لاوزو رصم بارخ ىلا تلآ

 لستققو « اكع نم ىلامجلا ردب مدق مث
 نم اركسعو ادنج هل ماقأو ةلودلا لاجر

 راصو «  اينمرأ وه ناك دقف - نمرألا

 . نمرألا نم تقولا كلذ ذنم شيجلا مظعم

 شيجلل ةنوكملا رصانعلا تددعت اذكهو

 برعلاو ةبراغملا نم نوكتتي حبصأف ؛ ىمطافلا
 نم مهريغو نمرألاو نادوسلاو كارتكلاو

 رصنع لك نيب عازنلا بابسأ تادبو سانجألا
 ىلا عازنلا اذه ىدأ ام اريثكو « رصنعو

 تناكو « نيلهألا لاومأ بهنو دالبلا بارخ

 ىلاتلابو ىمطافلا شيجلا فعض هجئانت أوسأ
 . اهسفت ةلودلا فعض

 ىتلا بابسألا ىه اهدحو هذه نكت ملو

 2-0 ظظ هك



 « اهلاوز مث اهلالحناو ةلودلا فعض ىلا تدأ
 ةلودلاب نمزلا مدقتاملكاهيلا فاضت تناك امئاو

 رصعلا ءافلخ مظعم نأ اهنم « ةديدج لماوع

 راغص لافطأ دعب مهو ةفالخلا اولوت ىناثلا

 رومأب مهلالقتساو ءارزولا ةكوش ىف داز امم

 .سمخ هرمعو رمآلا ةفيلخلا ىلو دقف « مكحلا

 قوتو رمعلا سفن ىف زئافلا ىلوو « تاونس

 دضاعلا ىلوو « هرمع نم ةرشع ةيداحلا ىف
 . اماع رثع دحأ هدنعو كلذك

 نسلا هذه ىف ءافلخلا ءالؤؤه ىلو دقو

 ةعيسشقلا دنع ةئارولا ماظن نأل ةركبملا

 نأ - انركذ امك - ىفّه ناك ةيليعامسالا

 ىلع لسن ىف  ةفالخلا ىأ  ةمامالا نوكت

 امئاد لقتنت نأو « مهريغ نود بلط ىبأ نبا

 نوفلتخي اذه ىف مهف « 27 نبالا ىلا بألا نم

 نييومألا نم نييتسلا ءافلخلا مهدادنأ نع
 لقتنت نأ نوحيس اوناك نيذلا « نييسابعلاو

 معلا نبا ىلا وأ خألا ىلا انايحأ ةفالخلا

 اوناك مهنأل « انس ةرسألا دارفأ ربكأ ىلا وأ

 ىرخأ اطورش ةفالخلا ىلوتي نميف نوطرتشي

 ميلس القاع اغلاب نوكي نأ اهمهأ نم ةريثك

 دنع ةثارولا ماظنل ناك دقو 6« ساوحلا

 الماع ناك هنأ اهمهأ ةريثك دئاوف نييمطافلا

 ةرسألا بتنج هنأو « رارقتسالا لماوع نم

 ةسفانملا لماوع - ريبك دح ىلا  ةلودلاو

 . شرعلا ليبس ف مصاختلاو عازنلاو

 )١( ةيمطافلا قئاثولا ةعومحم : لايشلا ,

 ةرهاقلا ١9048  2ص ٠١ ٠

 بناج ىلا هل تناك ماظنلا اذه نأ ريغ

 هنأ اهنم « بويعو راضم -- دئاوفلا هذه

 لاغطألا ءافلخلا ءالؤه ةيلوت بجو ناك

 ةفيلخلل انبا ناك مهنم الك نأل الا ءىشل ال

 حاتأ امم « هتيلوت ىلع ؟صش دقو قباسلا
 « مكحلا نوئشب ءارزولا داديتسال ةصرفلا

 لاجر نيب عازنلاو سفانتلا بابسأ مايقو
 . ةرازولا بصنم ىلا نيعلطتملا ةلودلا

 ةمامالا ةحصل ةماهلا طورشلا نم ناكو

 « «صنلا» وأ ةيصولا ةيليعامسالا ةعيشلا دنع

 مامالا ىلع قباسلا مامالا ”صني نأ ىأ

 ةباثمب صنلا نوربتعي مهف « هدالوأ نم قحاللا
 كلذلو « قباسلا مامالا نع رداص نييعتلاب رمأ
 «ةمامالا ةحص طورش نم ماه طرش مهدنع وه

 نع ردصي نأ عهدنع صنلا ىف طرتشيو

 ىنعمب « هتوم دنع ىأ « هتلئقث تقو مامالا

 رثكأل صن نم رثكأ مامالا نع ردص اذا هنأ

 صنلاب الا ذخؤي ال هناف هدالوأ نم دلو نم

 هلاقتتاو هتلئقث تقو هنع ردص ىذلا ريخألا

 <لك ”بجي مهيأر ىف هنأل « ةرخآلا رادلا ىلا

 . ةقباسلا ىرخآألا صوصتنلا

 مهتلود ةماقا ذنم نويمطافلا مزتلا دقو
 ادع اميف هطورش عيمجب ىئارولا ماظنلا اذه

 : تالاح ثالث

 ةفيلخلا لواح ىلوألا ةلاملا ىف

 ةيالوب دهعف « هنبا مرحي نأ هللا رمآب مكاحلا

 دقو © سايلا نب ميحرلا دبع همع نبال دهعلا

 « فلس اميف اهرثأو ةلواحملا هذه ىلا انرشأ



 لتق دقف « حاجنلا اهل بتكي مل اهنأ انيأرو
 « كوكشلاو بيرلا اهطوحت ةلتق مكاحلا

 تماقأ ىتح 6« كلملا تس » هتخأ تعسو.

 . ةفالخلا شرع ىلع مكاحلا. نبا « رهاظلا
 ' امهيف فلوخ ةئلاثلاو ةيناثلا ناتلاحلاو

 معلا نبا ةفالخلا ىلوتو « العف آدبملا اذه

 ماكحأب رمآلا ةفيلخلا ةافو دعبف « نبالا ال

 «هللا نيدل ظفاحلا همع نبا ةفالخلا ىلو هللا

 نبا ةفالخلا ىلو رمافلا ةفيلخلا ةافو دعبو

 ءافلخ رخآ وهو .« هللا نيدل دضاعلا همع

 ْ . ةلودلا

 ةئارولا ماظن اهيف فلوخ ةرم لك ىفو
 ماسقتا ثدح - بهذملا هيلع صن امك

 ةيبهذملا تاماسقنالا هذهو « ىمايس ىبهذم

 رصعلا ىف اهلك تثدح دقو - ةيسايسلا

 «ةفينع تازه ةلودلا تزه - يناثلا ىمطافلا

 فاعضاىلا تدآ ىتلا لماوعلا مهآ نم تناكو

 . اهلالحناو ةلودلا

 ىف قالخ ثدن نستتسملا ةاقو دنمف

 . ربكألا نبالا - رازن لاقف « صنلا ديدحت

 مئاقلا ريزولا لاقو « هل ةيصولاو صنلا نأب

 ةيصولاو صنلا نأب هاشنهاش لضفألا مكحلاب

 ىذلا - دمحأ مساقلا ىبأ رغصألا نبالل

 ىهنتاو ؛ - ىلعتسملا مساب ةفالخلا ىلو
 مسقتاو « ىلعتسملا ةيلوتو رازن ةميزهب عازنلا
 . نينقرف ىلا نيحلا كلذ ذنم ةيليعامسالا

 اهتاعد حجن ىتلا ةيرازنلا ةيليعامسالا
 ماشلا ىف مث توملأ ةعلق ىف مهل كلم ةماقا ىف

 < ىمالسالا خيراتلا ف اريطخ ارود اوبعل دقو

 . سداسلاو سماخلا نيئرقلا ىف

 ةقالخلا عابتأ ةيلمتسملا ةيليعامسالاو

 . رصم ىف ةيمطافلا

 رصم ىف مطاوملا ةيرازنلا بصان دقو

 دنم 2 نويمطافلا ءافلخلا قلي ملو « ءادعلا

 نم ةوسق دشأ ءادعأ - ىلعتسملا دهع

 مرات نا لوقت نأ عيطتسن ثيحب « ةيرازنلا

 خيراتو « ماع هجوب ةيليعامسالا ةكرحلا
 نم ناك صاخ هجوب رصم ىف ةيمطافلا ةلودلا

 هانفرع ىذلا ريغ رخآ الكش ذختي نأ نكمملا

 ( ةيشيشحلا ) ةيرازنلا ةيليعامسالا نأ ول
 نم الدب رصم ىف نيسطاملا عم اودحتا

 مهل ةديكملل ةنكمم ةصرف لك مهزاهنتا

 . مهب رارضالاو

 ىلعتسملا ةيلوتو رازن داعبا نأ ةقيقحلاو

 (همان» 4" ايسايس ايالقتا ربتعي
 لضفألا ريزولا هب ماق « ملاعملا حضاو
 ىذلا ىوقلا ناطلسلا ىلع ةظفاحم هاشنهاش

 دمهع رخاوأ ذنم ادرفنم هب عتمتي ناك

 هبأ توم دنع - رازن ناك دقف « رصنتسملا

 مو ؛ ةلوجرلا ليتكم الجر -- رصنتسملا
 ءانثأ - لضفألا نيبو هنيب تاقالعلا نكت

 دقن لب « ةبيط تاقالع - رصنتسملا ةايح

 هركلا اهبوش تاقالع سكعلا ىلع تناك

 . . لدابتملا

 دعب ثدح ىناشلا ىبهذملا ماسقنالاو

 لوصأ تفلوخ دقف « رمآلا ةفيلخلا ةافو
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 «رمآلا 5 نبا ظفاحلا ةفالخلا.ىلوو «' بهذملا

 نبا هتافو ليبق رمآلل دلو دق ناك هنأ نيح ىف

 ةيالوب ةعيبلا هل تذخأو « بيطلا 3 همسا

 ةيئاث ةرم ةيلمعامسالا تمسقنا اذهلو « دهعلا

 : ىلا

 . ةيظفاح ةيليعامسا

 يل يل الاف ٠
 لتقم دنع ةيمطافلا :ةلودلا ترم دقو

 اهب ىدوت تداك ةفينع ةمزأب رمآلا ةفيلخلا

 سيسا وج ض عب ْنأ كلذو « اهتايحل ادح عضتو
 رمآلل اوصيرتو ةرهاقلا ىلا اوللست ةيرازنلا
 « (ماذ٠) ه هج ع ةنس ةدعقلا ىذ ىف هولتقو

 اهمظعمو  ةلوادتملا ةعوبطملا عجارملا ركذتو
 دق هلتق دنع نكي مل رمآلا نأ -- ةينس عجارم

 هتاجوز ىدحا هدعب نم كرت امناو « بقعأ

 اح رمآلا مع نبا ظفاحلا نيّعف « الماح

 لفطلل اليفكو دهعلل ايلو نوكم نأ ىلع ءانقؤم

 ةهجوزلا نكلو ؛ اركذ ىتأ نا دلوي ىذلا

 . ةفيلخ ظفاحلا رقتساف اتنب تمحنأ

 معجارملا هضرعت ىذلا ىأرلا وه اذه ناك

 ركذت الو « بيرق دمع ىلا ةلوادتملا ةينسلا

 تاعوبطملا ملاع ىف رهظت تأدب مث « هريغ ايأر

 « يدا ىاز ىلا نيف نين ةعرات عجارم
 « «رسيم نبال رصم خيرات» عجارملا هذه لوأو

 رمآلا نأ ىلا ريشي اصن هيف فلؤملا دروأ دقو

 هامسس دلو روهشب هتوم لبق هل دلو دق ناك

 الافتحا هدلومب لفتحاو « « بيطلا » هوبأ

 تلسرآأو ؛« هدهعل الو هنلعأو « اعئار اينلع

 ءراضحلا ؟8 - م

 ىلا دسمعلا ةيالو بيطلا ةيلوتب تالجسلا
 ةيليعامسالظيس اذهلو ؛ كانه تنلعأو « نميلا

 مث « ةيبيط كلذ دعب - مهمظعم ىف - نميلا

 سقت معبتت دنهلا ىف ىرخآ ةيلاج مهل نونوكي
 . ةقرفلاو بهذملا

 اذه عم نولازي ال نيخروملا ضعب نكلو
 ةصقلا هذه ىف نوثتكشي -- مويلا ىتحو

 مل رمآلا تام ذنم هنأل « بيطلا دوجو قو

 «ةديدجلا ةصقلا تنلعأ لب « دوجولا ىلا رهظب

 « الماح رمآلا تاجوز نم ةجوز دوجو ةصق

 . رظتنملا دولوملل ظفاحلا ةلافك ةصقو

 تاقلؤملا ضعي كلذ دعب رونلل ترهظ مث

 نعد دودج صون لنحت ةسيعلاو/ ةيكدلا
 قى دلو هنأو هدوجو تبثت اهلكو ©« بيطلا

 هدلوم دعب نلعأ هتأو « 054 ةنس لوألا عيبر

 ةلفاح ةئيز رصمو ةرهاقلا تنيزو « دهعلل ايلو
 ناتسبلا » باتك ىف دروو « ةيسانملا هذهب

 صن نهاك دولك ذاتسألا هرششن ىذلا « عماجلا

 لتقم دعب - لفطلا اذهل سد ظفاحلا نأ ديفي

 رهظي ملو « هدنع هذخأف » هعابتأ دحأ  هيبأ

 . 2م هريغب وأ تومب نآلا ىلا ربخ هل

 ةيسيطلا نأ اضيأ ديفقت صوصنلا هذهو

 ىف كلذ دعب اورشتتا - بيطلا عابتا -

 . رصم نود ماشلاو نميلا

 دب  ناديملا نم نذا بيطلا ىفتخا

 ىلا ةيلعفلا ةطلسلا تلقتتاو -- هدلاو لتقم

 , ةيمطافلا قئاثولا ةعومجم : لايشلا (0)
 ٠١ مه بالو ص

 ا عيه



 كولملا رازه : امه شيجلا لاجر نم نينثا
 ديجملا دبع نادئاقلا ناذه راتخاو « شغ'رثو

 ةيحانلا نم ةطلسلا ىليل -- رمآلا مع نبا

 ,بقترملا دولوملل اليفك نوكيلو طقف ةيلكسشلا

 . اركذ ىتأ نا

 كولملا رازه (ظفاحلا) ديجملا دبع راتخاو

 ديدجلا عضولا اذه نكلو « هل اريزو نوكييل

 ةريغلا تغمد دقف < موي فصن ريغ رتمعي مل

 ىلع هتتاكم هل رخآ دئاق ضيرحت ىلا شغرب
 دمحأ ىلع وبأ وه رخآلا دئاقلا اذه ؛ ةروثلا
 تافيتثكب بقلملا -- هاشنهاش لضفألا نبا

 شيجلا هعم راثو « العف دئاقلا اذه راث دقو

 « ةرازولا كولملا رازه ةيلوتب لافتحالا بيقع
 كولملا رازه ىلع ضبقلاب ةروثلا تهنتاو

 . هلتقو

 نب دمحأ ىلع ىبأل ةرازولا ترقتساو »

 ردب شويجلا ريمأ نب هاشنهاش لضفألا

 موب ىف « تافيتكب بقلي ناكو « ىلامجلا

 . ©06 ةدعقلا ىذ رثع سداس سيمخلا

 «ىلع ىبأل علخلا ( ظفاحلا ) ىعدتساو »

 « ةرشع سماخ ءاعبرألا موي هيلع تضيفأف
 ىف ةاثم ةعامجلاو < ةرازولا راد ىلا بكرو

 مود ةففضق كولا راه ةرازو دقت اهو ةياكر

 1 . 6 .. فرصت ريغب

 دعب دمحأ ىلع وبأ هرشاب لمع لوأ ناكو

 هنحسو ظفاحلاب طاحأ » : هنأ ةرازثولا هيلوت

 )١( افنحلا ظاعمتا ةطوطخم : ىزيرقملا ,

 ص *١١ااب *

  ادديعلا بابو ناويالا نيب“ اميف ةئازخ ىف

 ىف ام ميمج ىلع ىلوتساو « ىلع وبأ نكمتو
 : . « .. ركئاخذلاو لاومألا نم رصقلا

 عضي داك ملاعملا حضاو ديدج بالقتا اذه '

 وبأف « ةيليعامسالا ةيمطافلا ةلودلل ائاهن ادح

 ىف ةصاخ ةناكم هل شيجلا داوق دئاق ىلع

 هوبأو « ريزو ديفحو ريزو نبا وهف « ةلودلا
 ةلماكلا ةيلعفلا ةطلنسلا امهل تناك هدجحو

 دقو © امهينرازو مايأ ةلودلاف ىلوألا ةناكملاو

 ريزولا لتقب تهتتا ةيركسع ةروث ىلع وبأ راث |
 مث « هنجسو ليفكلا ىلع ضبقلاو « مئاقلا

 .كراشم وأ عزانم نود اهلك ةطلسلا وه هيلوت

 غلاب ماه رمأ هلك اذه ىلا فاضيو

 ىليعامسا نكي مل ىلع ابأ نأ وهو « ةيمهألا
 ذاختاب أدب اذهلو « ايماما ناك لب « بهذملا .

 بهذملاىلع ءاضقلل اهلك فدهت ةريثك تاءارجا

 يهذملاب فارتعالاو « هئاغلاو ىليعامسالا

 ةيمطافلا ةلودلا ءاهنتا اذه ىنعمو « ىمامالا

 لوقت ؛ ةيماما ةيولع ةلود مايقو « ةيليعامسالا
 «ءاددشتم ايماما ( ىلع وبأ ) ناكو » : ىزيرقملا

 رسهظأ ىتخ هب اوبعلو ةيمامالا هيلع تفتلاف
 . ©« ىمامالا بهذملا

 اهذختا ىتلا تاءارجالا هذه نمو

 بتر - : هنأ ىمامالا بهذملا راهظال ىلعوبأ
 « ةيعفاشلل ايضاق - ةاضق ةعبرأ مكحلا ىف

 « ةيليعامسالل ايضاقو « ةيكلاملل ايضاقو

 )١( افنحلا ظاسعتا ةطوطخم : ىزيرقملا ,
 ص ٠11١5

 صميم عورات



 .مكحي ضاق لك راصو - ةيمأنالل ايضاآقَو
 ىزيرقملا قلعيو ؛ هبهذمب.ثرويو « هبهذمبأ
 ىف اذه لثمب عمسي ملو » : هلوقب اذه ىلع

 , 90« كلذ لبق ةيمالسالا ةلملا

 رفعج نب ليعامتسا مسا طقسأو ل |
  ةيليعامسالا هيلا بسنت ىذلا - قداصلا
 . ةبطخلا نم ظفاحلا متماو

 . ىمطافلا ىليعامسالا ناذألا ىغلأو --
 هدحو هل رياثملا ىلع ةبطخلا لعجو --

 هتبيغ ىتلاح ىف قحلا ماما رصان » هرابتعاب

 هفيسسم ىضامب هترصنب مئاقلاو « هروضحو
 . © هرييدتو هبأر بئاصو

 مساب ةديدج ريناندو مهارد برضو -

 . رظتنملا مامالا

 « اقلطم امكح نذا دمحأ ىلع وبأ مكح
 فدهت ىتلا ةريثكلا تاءارجالا هذه ذختاو

 «مهبهذمو ةيليعامسالا ىلع ءاضقلا ىلا اعيمج

 ريبك ظفاحلا رمأ : نارمأ هلغشي لظ هنأ ريغ

 « قباسلا ليفكلاو دهعلا ىلوو ةرسألا دارفأ

 . رمآلل دلو ىذلا ديدجلا دولوملا رمأو
 « رطخ اذ نكي مل هنأ ودبيف « ظفاحلا امأ

 هنجس دقو « هرزأ نودشي ناوعأ هل نكي ملو

 « هنحس قى ةباقرلا هيلع ددشو « دمحأ ىلع وبأ

 .لعفي مل هنكلوهلتق ىف ةرم نم رثكأ ركف دقو
 نبأ لات قلظت هرمأ لا دقق ولولا انو

 دقو « هنع ثحبلا بئاد لظو « دمحأ ىلع

 )١( افنحلا ظامتا ةطوطخم : ىزيرقملا ,

 ص 2011١954

 ضعبف « دولوملا اذه نأش ىف لاوقألا تبراضت
 دولوملا نأ ىلا ريشت ةلوادتملا ةروشنملا مجارمل
 « نآمطاو دمحأ ىلع وبأ نمأ اذهبو « اتنب ءاج

 ىلا ريشت ةطوطخم لازت ال ىتلا عجارملا ضعبو

 ىلع تلمع همأ نأو « اركذ ءاج دولوملا نأ

 نمو ىلع ىبأ ريزولا نم هيلع افوخ هئافخا
 دعب اميف ظفاحلا هيلع ضيق نأ ىلا ظفاحلا

 . هلتقو

 هباتك ىف ىزيرقملا هركذ ىناثلا ىأرلاو
 نب دمحم فيرشلا نع القن « افنحلا ظاعتا »

 ليلدب « حيحصلا وهو ؛ ىناوجلا دعسأ
 دولوملا اذه رمأ نأ نم اضيأ عجارملا هركذت ام

 ةنسلا ءانثأ اريثك دمحأ ىلع ىبأ لاب لغش دق
 هذه لوط لظ هنأو ء مكحلاب اهيف درفتا ىتلا

 ى ىزيرقملا لاق دّقف « هنع ثحبلا بئاد ةنسلا

 ررض ىآ") ةررغ د اوا» : عجرلا سف
 داعرالا نم رصقلا لهأ ىلع ( دمحأ ىلع ىبأ

 ىلع شيتفتلاو « مهجاعزا نم رثكآو « قاربالاو

 . 6 .. رمألا دلو

 القتسم مكحي دمحأ ىلع وبأ ثبلو

 .همكح ةدم تلاط ولوءاليلق ةئسلاىلع ديزي ام

 بهذملاو ةيمطافلا ةلودلا ىلع ىغق دق ثاكل

 مل ةيليعامسالا نكلو « ايئاهن ىليعامسالا
 ةضراعم مهتم تنوكتو « همكح نع اوضري

 اولظو « سناب دئاقلا اهتماعز ىلوت ةيوق

 ىلا ؛ هيلع ءاضقلل صرفلا ىلع ىبأب نوصبرتي
 . ه ه7“ ةنس مرحملا ىف هلتق نم اونكمت نأ

 ىضقو « دمحأ ىلع ىبأ ىلع ْنذا ىفق



 لعجل اهلواح ىتلا ةلواحملا ىلع لاحلا ةعيبطب

 امك ةيليعامسا ةلودلا تداعو « ةيماما ةلودلا

 -هحارس قالطا دعب -ظفاحلا ديعأو « تناك

 . ةفالخلا بصنم ىلا

 ىلع وبأ هيف لتق ىذلا مويلا اذه ربتعاو

 دييع موي مكحلا ىلا ظفاحلا ديعأو دمحأ

 قالطا ةبسانمي هسفن ظفاحلل ال -- ىموق

 « اهلك ةلودلل لب - مكحلل هتداعاو هحارس

 ناك دقق « هعابتأو ىليعامسالا بهذمللو

 اذهلو « هيلع ىغقي نأ كشو ىلع بهذملا

 ىمسو « ةيليعامسالل اديع مويلا اذه ربتعا

 دايعألا ةمئاق ىلا م ماضو « 6 رصنلا ديع »

 ىف ايونس هب لفتحت ةلودلا تلظو « ةيمسرلا
 نم هدب ىتأ نم دوهع فو « ظفاحلا دهع

 . تلازو ةلودلا تلاد نأ ىلا ءافلخلا

 كناك دفف مكحلا ظفاحلا ىلوت مغرو

 « ةمئاق لازت ال ةيبهذملا ةيعرشلا ةلكشملا
  اتفلسأ امك -- ىليعامسالا بهذملاق

 ةفيلخلل انبا سيل نم ةفالخلا ىلوتن نأ حيبي ال
 وه لب « رمآلل انبا سيل ظفاحلاو « قباسلا

 هلتقم دعب رمآلل دل*و ىذلا لفطلاو  همع نبا
 « ادوجوم لازي ال ناك همأ هتفخآ ىذلاو
 (« هدوجوب ملعي ناك ظفاحلا نأ ودسو

 دوجو عم ةفالخلا ىلوتب نأ نذا حصي الف

 خويشو ةلودلا لاجر ؤرجي مل اذهلو « لفطلا
 هوداعأ لب « ةفيلخ ظفاحلا نييعت ىلع بهذملا

 لفاطلل اليفكو دمهعلل ايلو - ناك امك -
 « سانلا عمتجاف » : ىزيرقملا لوقي « ىفتخملا

 نا ليك دع ىلو ها ىلع دهسا لذغو

 , 276 همسا ركذي مل

 ةلمع دوجو ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه دكؤيو
 نمو ) ه ه5 ةنس ىف ةيردنكسالا ىف تيرض

 ىف تبرض اهنأ ةيخيراتلا ثداوحلل اعبت دكؤملا

 ( ةنسلا هذه نم لوألا عيبرو مرحملا نيب ةدملا

 « دهعلل ىلوك هبقلو ديجملا دبع مسا لمحت
 « ديجملا دبع نوميملا وبأ » : اهيلع ام ةصنو

 . ©« نيملشملا دهع ىلو

 كلت ذنم لظ ظفاحلا نأ اضيأ ودبو
 لفطلا اذه نع ثحبلل ادهاج لمعي ةظحللا

 نم ةفالخلا هل صلختلو « ايئاهن هنم صلختيل
 دقف « تقولا ظفاحلاب لطي ملو « ةيئاش لك

 مسحو « نيرهش وحن دعب لفطلا ىلع رثع

 هيلوت ألملا ىلع نلعي نأ ىأرو « هلتقب رمألا
 ثداوح ىف لوش ىزيرقملا ناف « ةفالخلا

 : هام ةنس

 « هللا نيّذل ظفاحلا لاح ترقتسا اهيفو »

 . 9 « لمحلا مدع مل ةيناث ةعبب هل عيوبو

 هتيلوتبو « ةفالخلا ظفاحلا ىلو اريخأو
 « ليصألا ىمطافلا عرفلا ىف عاطقتا ثدح
 هلبق اومكح نيذلا نويمطافلا ءافلخلا ناك دقف

 ةفيلخ لكو « ىدهملا هللا ديبع لسن نم مهلك
 ,افنحلا ظاعتا ةطوطخم : ىزيرقملا )١(

 .أ1 ١554 ص

 , ةيمطافلا قئاثولا ةعومجم : لايشلا (؟))
 ٠ 99 58 ص

 2, افئحلا ظاعتا ةطوطخم : ىزيرقملا (+)

 ا/5 ص , رضم خيرات : رسيم نباو ؛ أ ١١9 ص

 مما عوا --



 ظفاحلا حبصيسو ؛ قباسلا ةفيلخلل انبا مهنم

 تتف لوحتلا اذه نكلو « ديدج عرفل الصأ
 امك - اومسقناف « اديدج اتيتفت ةيليعامسالا

 عابتأ مهو ةيظفاح ةيليعامسأ ىلا - انفلسأ

 ةيليعامساوءرصم ىف ةديدجلا ةيمطافلا ةفالخلا

 . دنهلاو نميلا ىف اورشنتا دقو ةيبيط

 تناك ىرخأ ةمزأ تثدح ظفاحلا دهع ىفو

 ةلودلل ىقب ام ميطحت ىلع دعاس اديدج الوعم

 نأ ظفاحلا دارأ دقف ؛ ةوق نم ةيمطافلا

 مهدادبتساو ءارزولا ةطلس نم صلخت
 رارقتسال دهمي نأ دارأ امك  مكحلا نوؤشب

 الجس ه4 ةنس ىف ردصأف « هترسأ ىف مكحلا

 هماقأو دهعلا ةيالو ناميلس ربكألا هنيا ةيلوتب
 . ريزولا ماقم

 اذه رودص دعب قوت ناميلس نكلو
 رخآ الحس ظفاحلا ردصأف ؛ نيرهشب لجسلا

 «قشف « دهعلا ةبالو ةرديح ىناثلا هنبا ةيلوتب
 دالوأ ريكأ ناك دقف نسح هيخأ ىلع كلذ

 نسح ماقو « ناميلس ةافو دعب انس ظفاحلا
 ىمطافلا شيجلا مسقناو « ةريطخ ةيبرح ةروثب

 هذه تناكو « هسفن ىلع ةنتفلا هذهل ةحبنت

 لوأ » -- ىزيرقملا لوقي امك -- ةعقولا

 صقتو اهلاجر دقف نم ةلودلاب تلزن ةبيصم
 5 6 اهيكاع ةدع

 دامخال ةريثك تالواحم ظفاحلا لواحو

 دجي ملو ؛« نسح هنبا ءاضرتساو ةروثلا هذه ْ

 هاسع هرمأ قالتو :« نسح ةاأرادم نم » اذب

 هلسرأو ؛ دهعلا هتيالوب الحس بتكو ؛ حلصني

 كلذ هداز امف « سانلا ىلع ءىرقف « هيلا

 . 6« هل اداسقاو « هيلع ةءارج الا

 لتتق نأ دعب الا ةنتفلا هذه دمخت ملو

 لماوع نم اديدج الماع تناك اهنكلو « نسح

 هسفن ىلع شيجلا ماسقتا دعب ةلودلا فاعضا

 . هداوق رابك نم ريبك ددع لتقو

 رصعلا اذه ىف تايوعصلا بشنت ملو
 هيف تبشن لب ؛« بسحو لخادلا ىف ىناثلا

 ىف رثؤت تذخأ « جراخلا ف ىرخأ تايوعص

 انرط اهفارطأ لصف ىلع لمعتو ةلودلا نايك

 لامش لاصمتا ىلا لبق نم انرشأ دقو « افرط

 ىف ةيمطافلا ةبطخلا عاطقتا مث هلك ايقيرفا

 . ةيلقص ةريزج لاصفتا مث « ام ةرتفل زاجحلا

 «اهقبرط ىف لاصمتالا ةكرح ترمتسا دقو

 ناددهب ناريطخ ناناودع ادب ىلعتسملا دهع ىفف

 كارتألا ىلوتساف « ماشلا ىف ةلودلا كالمأ

 نم ةيلخادلا ءازجألاو قشمد ىلع ةهقجالسلا

 اوبطخو ىلعتسملل ةبطخلا اوعطقو ماشلا

 قى« اضيأ هدهع قو « ىمابعلا ةفيلخلل

 نم ىلوألا ةيبيلصلا ةلمجلا تكرحت 4+ ةلس
 اوكلمف ماشلا لحاوس ذخأل ةينيطنطسقلا

 لحاسلا ةيقب اوكلم 458 ةنس ىفو « ةيكاطنأ

 ريغ نييمطافلا ىدبأب قد ملو « سدقملا تيبو
 . نالقسع ةندم

 ددع ىلع جنرفلا ىلوتسا رمآلا دهع فو
 سايئابو سلبارط ةصاخو ماشلا ندم نم رخآ

 روصو .٠



 ةبطخلا نويبيلصلا عطق ظفاحلا دهع فو

 تعمجت اذكهو بيطلل اوبطخو « نميلا ىف هل

 ءاهنا ىلع ةعمتجم لمعتل فعضلا لماوع
 باحصأ مه ةلودلا ءارزو حبصأو « ةلودلا

 نيذلا مه اوحبصأ دقل لي « ىلعفلا ناطلسلا

 ىلع ةيوقلا دهاوشلا نمو « ءافلخلا نوراتخي

 كيزر نب عئالط حلاصلا نأ ذوفنلا اذه ملظع

 دعب ةفالخلا ىليل ريغص لفط رايتخلا ىلا دمع

 تفقاا

 هفعض ىلا تدأ ىتلا بابسألا مهأ ناك

 ءارزولا دادبتسا وه - انفلسأ امك - ةلودلا
 ةرازولا بصنم حبصأ اذهل ؛ مكحلا نوؤشب

 «ةلودلا لاجر رابكو شيحلا داوق راظنأ طحم
 تاسفانم رخآلا ضعبلاو مهضعب نيد تماقق

 ؛« بصنملا اذه ىلا لوصولا ليبس ىف ةيماد
 ريزو -- رواش نيب ماق ىذلا عازنلا ناكو

 ل ماغرضو - نييمطافلا ءافلخ رخآ دضاعلا

 تاقلح نم ةقلح رخآ وه -- بابلا بحاص
 نيلجرلا نيب عارصلا ىهتنا دقو « ةسفانملا هذه

 رواش رارغو « ةرازولا هيلوتو ماغرض راصتتاب

 . ماشلا ىلا

 كلم نم تخاسنا دق ماشلا تناكو

 رون ةوق : ناتوق اهكلم تمستقاو نييمطافلا

 ةوقو « لخادلا ىف ىكنز' نب دومحم نيدلا

 . نيطسلف ىفو لحاسلا ىف نييبيلصلا

 ىلا « ةيمالسالا ةوقلا ىلا رواش اجل دقو

 7” دعب اميف ىمس ىذلا وهو ؛ زئافلا توه
 - لافتحإلل سانلا عمتجاو « هللا نيدل دضاعلا)

 مئالط لأسف « ىربك ةجض اوثدحأو هيلوتب
 سانلا نا هل ليقف ةجضلا هذه ردصم نع

 ءالؤمب ىناك > : لاقق « ةفيلخلاب نوحرفي
 فلختسا ىتح لوألا تام ام : نولوقي ةلهجلا

 قامو دنا ىلا وسام انوع اذ
 ٠ 2976 منغلا ضارعتسا مهضرعتسأ

 ةلودلا ءا

 . ىلا اشيج هعم لسري نأ هلأسو ©« نيدلا رون

 « ماغرض همصخ عم هلاضن ىف هدعاسيل رصم

 نأ ضرعو « ةرازولا بصنتم ىلا هتداعا فو

 ثلث - ةدعاسملا هذه لياقم س هل عفدي

 تداع نا ءالولاب هل نيدي نأو « رصم تاداريا

 . ةرازولاو مكحلا ديلاقم هيلا

 « هفاضتساو رواشب نيدلا رون بحرو

 هنكلو « هبلطم ىلا هتباجا ىف رمألا لوأ ددرتو

 قيقحت ةقفاوملا هذه ىفف © قفاو نأ ثيلي.مل

 ديحوت ىلا اهثارو نم فدهي ناك ىتلا هتطخل
 رطخلا ةمواقمل ةئطوت ةيمالسالا ةهبجلا

 . هيلع ءاضقلاو ىبيلصلا

 ةدايقب اشيج رواش عم نيلا روت لسرأو

 نيدلا دسأ بحصو هوكريش نيدلا دسأ هدئاق

 . ملعو ؛ نيدلا حالص فسوي هيخأ نبا هعم

 ١ افنحلا ظاعتا ةطوطخم :'ىزيرفملا ..
 قئاثولا ةعومجم : لايسشلا : رظناو ؛ ب ١6١ ص
 ١ ٠ ؟90745ذ١٠1 ص ةيمطافلا

 دلع عقول



 هلوصو برقو شيجلا اذه جورخب ماغرضأ
 شيجلا نكي مل ذا عزفلا هباصأف « رصم ىلا

 زارحا وأ ةمواقملا نم هنكمت, ةلاح ىف ىمطافلا'

 ةيناثلا ةوقلاب دجنتسي ماغرض لسرأو « رصنلا
 : نيسيلصلاب « ماشلا ىف

 س رصم ىلا هوكريش نيدلا دسأ لصوو

 شيج ىلع رصتنتاو « - رواش هتيعم قو

 « هناوعآو هداوق ماغرض نع قرفتو « ماغرض

 ةجينت -- رواش ديعأو « لتقو هيلع ضبق مث
 . ةرازولا تسد ىلا - رصنلا اذهل

 ردغلا هقلخ نم ناك رواش نأ ريغ

 ضفرو ؛ هدعوب ثنح نأ ثبلي ملف « ةنايخلاو

 بلط لب « هيلع قفتملا غلبملا هوكريشل مفدي نأ
 3 ماشلا ىلا ةدوعلاو هشيحب باحسنالا هيلا

 عمتسي نأ ىبأو « رواش كلسم هوكريش ملآو
 « سيبلب ةئيدم دنع هشيحب ركسعو « هل

 هلعف ام رواش لعف انهو « اهراوسأب نصحتو

 ةسقلدملع ىرومع ىلا احلف « لبق نم ماغرض

 دجتتسي لسرأو « ىبيلصلا سدقملا تيب كلم
 جورخلاب عرسأو ةوعدلاب ىرومع بحرو « هب

 نيدلا رون كلمب نأ ىثخي ناك هنأل « هشيجب :

 ىف مهكالمأو نييبيلصلا ىوق حبصتف رصم
 . لامششلا نم نيدلا رون ىوقب ةرصاحم ماشلا

 . بونجلاو

 هةموو ةلس ىف هشيجب ىرومع هجتا

 قى نيدلا دسأ رصاحو « رصم وخن (م1164)

 امب نيدلا رون سحأو « ةئالث اروهش سيبلب
 طغضي ادبف « رطخ نم رصم ىف هشيج ددهب

 مجاهو « ماسلا ىف نييبيلصلا كالمأ ىلع .

 ىف ايدج ركفي ىرومع لعج امم « سايئاب
 نأ هوكريش عم اريخأ قفتاو « باحسنالا

 . رصم نم دحاو تقو ىو اعم ابحسني

 ادوعتل نكلو رصم نم ناتوقلا تجرخ
 ' ىف لواحت تناك امهنم لكو « ةثلاثو ةيناث اهيلا

 ىلع ىلوتست نأ ثالثلا تارملا نم ةرم لك

 نكلو « ىرخألا ةوقلا ىلع ءاضقلل رصم

 ىوقل ةثلاثلا ةلمحلا ىفو اريخأ بتك رصنلا

 . هوكريش نيدلا دسأ ةدايقب نيدلا رون

 هتتاعتساو هنتايخو هردعل رواش لتكلقو

 دجي ملو « ىرخألا دعب ةرملا نييبيلصلاب

 « ةرازولل حلصي نم هلاجر نيب نم دضاعلا

 نأ ريمغ « هريزو نوكيل نيدلا دسأ راتخاف

 مث نيرهش ريغ ةرازولا ىف رّمعي مل نيدلا دسأ

 نيدلا حالص هيخأ نبا دضاعلا راتخاف « تام

 ٠ اريزو

 ةرازولاى لو ذنم نيدلا حالص فقئوم ناك

 ةفيلخلا رصم بحاصل ريزو وهف « ابيرغ افقوم
 تقولا ىف وهو « ىعيشلا ىمطافلا دضاعلا

 ماسلا بحاص نيدلا رون شيجل دئاق هسن

 ناك اذه عمو « ءالولا عزوم وهف « ىنسلا

 .ةدؤتلاو ةمكحلا نيلجرلا ءازا هتسايس ىف عبتي

 ردابي نأ دوي ناك نيدلا رون نأ ريغ

 « ةيمطافلا ةلودلا ىلع ءاضقلاب نيدلا حالص

 ةطخلاو © دضاعلا اهئافلخ رخآل ةبطخلا عطقو

 ىف اعوفدم نيدلا روت ناكو « ىسابعلا ةفيلخلل

 قى هتيغربو « ةعيشلل ههركو « هتينسب اذه

 ريض 4 1 ع



 , ناك دقف « هبلط ىلا ىسابعلا ةفيلخلا ةباجا
 ٍءرصم ىف ةبطخلا هل ميقي نأ هيلع حاحلالا مئاد
 نيدلا رون نم فرعأ ناك نيدلا حالص نكلو

 دهم ذأو « لهمتلا رثآ اذهلو « رصم لاوحأب
 دقف ةريخألا هتبرض برضي نأ لبق قيرطلا
 « نيبضاغ ةيمطافلا ةلودلاو رصقلا لاجر ناك
 حالص ىلع اوضقي نأ اوعاطتسا ول نودوبو
 مهناطلسو مهذوتت اوديعتسيل هعم نمو نيدلا
 وه نا ىثخي نيدلا حالص ناكو « بولسملا
 نأ ةلودلا ىلع ءاضقلاو ةبطخلا عطقب عرسأ

 ىف لصاو نبا لوقي؛هيلع ةروثلا ف ءالؤه حجني
 :« بويأ ىنب رابخأىف بوركلا جرفم» هباتك
 فعض ققحت امل نيدلا رون لداعلا ناك »

 بتك « ةعنم مهل قبي مل هنأآو « ةيرصملا ةلودلا
 «دضاعلا ةبطخ عطقي نأ هرمي نيدلا حالصلا

 رذ عاف « سابعلا ىنب نم ةفيلخلل بطخيو
 بوثو نم فوخلاب بوبأ نب نيدلا حالص
 مهليمل « كلذل ةباجالا نم مهعانتماو رصم لهأ
 « هلوق ىلا نيدلا رون غصن ملف ؛ ةيولعلا ىلا
 ةحسف ال امازلا كلذ همزلاي هيلا لسرأو

 . ©2904 .. هيف

 ةيديهمتلا تاوطخلاب نيدلا حالص ادبو

 هسشيج داوقو دضاعلا ةفيلخلا رفاظأ ميلقتل
 ةرهاقلا نع داوقلا ءالؤه دعبأف « هرصقلاجرو
 «وه هداوقل اهحنمو « مهتاعاطقا ىلع ىلوتساو
 ىلا لسرأ مث « مهصالخاو مهءالو نمضيل

 رشن ٠ بوركلا جرفم : لصاو نبا )١(
 ٠١ ج « لايشلا

 مجن هابآ هيلا لسري نآ ىف هنذأتسي نيدلا رون
 مجن ناكو « هيلا مهلسرأف « هلهآو بويأ نيدلا

 حيصنو دضع ريخ هلوصو دعب بويأ نيدلا

 ءاهد اذ لجرلا ناك دقف  نيدلا حالص .هنبال

 . ةليوط ةربخو ركمو
 ةكرح ميمعتب كلذك نيدلا حالص أدبو

 نم فدهلا ناك دقو « رصم ىف سرادملا ءاشنا

 ةقجالسلا اهأدب ذنم سرادملا ءاثنا ةكرح

 بهذملا ةبراحم وه ةكباتألا اهيف مهعبتو
 «هسردتو ىنسلا بهذملل ةوعدلاو « ىعيشلا

 نيدلا حالص اهآشنأ ةسردم لوأ تناك دقو

 ىف تئشنأ ىتلا ةيرصانلا ةسردملا ىه رصنم ىف

 أشنأ مث « ىعفاشلا بهذملا سيردتل طاطسفلا

 مث « ىكلاملا بهذملا سيردتل ىرخأ ةسردم

 اوأشناف « هتلود لاجرو هترسأ دارفأ هعبت

 .ةيرصملا ندملا فلتخم ىف ةريثك ىرخأ سرادم

 نيعف « ىرخأ ةوطخ نيدلا حالص اطخو
 ىعفاشلا سايرد نب كلملا دبع نيدلا ردص

 زايدلا رئاس ىف ةاضقلا لعحف « ةاضقلل ايضاق

 ىلع ابقعم لصاو نبا لوقي ؛ ةيعفاش ةيرصملا
 ليوحت ةكرح ىلعو © سرادملا ءاشنا ةكرح

 ىلا ىليعامسالا ىعيشلا بهذملا نم ةاضقلا

 «ةيعفاشلا بهذم رهتشاف » : ىعفاشلا بهذملا

 « ةيلكلاب ةيليعامسالا بهذم سردناو

 دالبلا لهأ نم دحأ قبب ملو « هرثآ ىحمناو

 اذه نم غلبأ سيلو ؛ « هب رهاظتلا هنكمي
 ىتلا تاوطخلا هذه ةميق ىلع ةلالدلل لوقلا

 رذحو صرح ى نيدلا حالص اهوطخب ناك

 ع موال



 رونو ىسابعلا ةفيلخلا ةبغر قيقحتل ديهمتلل
 ش . دضاعلل ةبطخلا عطقب نيدلا

 هسقيج ءارمأ عمج هلك كلذ هل مت الو

 اوددرتف « ةبطخلا عطق رمأ ىف مهريشتسيلا

 ملاعلا ريمألا ىعدي هيقف مدقت اريخأو « اريثك

 قو ؛ ةركملا هذه ذيفنتب وه ادب نأ عوطتو
 ه هج“ ةنس مرحملا نم لوألا ةعمجلا موي

 «دضاعلا ةفيلخلل ”عدب ملو « لجرلا اذه بطخ

 «هللا روش ءىضتسملا ىسابعلا ةفيلخلل اعد امئاو

 ةعمجلا تناك املق « هيلع دحأ كلذ ركتي ملف

 ةفيلخلل ةبطخلا ميمعتب نيدلا حالص رمأ ةيلاتلا

 «ءاعيمج ةرهاقلاو طاطسفلا دجاسم ىف ىبايعلا

 ةلودلا ةايح ىف طيخ رخآ ىهنتا كلذبو
 . ةيمطافلا

 ءاضيرم ناك هنأ لاقيق دضاعلا ةفيلخلا امأ

 قوتو «© ضرملا هب دتشا ابنلا اذهب عمس املف

 نم رشاعلا مويلا ىف ىأ « ءاروشاع موي ىف
 ةلودلا تهنتا اذكهو ؛ ةنسلا هذه نم مرحملا

 نم 'نينرق ةبارق رصم تمكح نأ دعب ةيمطافلا
 ةيروطاربما امهلالخ ىف رصم تناك ثامزلا
 ةراضح تاذ فارطألا ةيمارتم ةعساو ةلقتسم

 . ةرهدزم ةديجم

 يفتي ؟قا/ مدع



 ةيب ويلا ةلودلا

 0 ةلودلا خيرات نم ثيدحلا خرؤملا برتقي

 .امهو « نيتلماكتم نيتيواز نم رصم ىف ةيبويألا
 « ةلودلا هذه اهيف تأشن ىتلا ةيسايسلا ةئيبلا

 اذهو « هنم تتبن ىذلا ىلئاعلا لصألاو

 مايق ىف ةيحاتتفالا تارابعلا لعجي لماكتلا

 . نيتوازلا نيتاه نم اجيزم رصمب نيسوبألا
 هذه اهيق تأشن ىتلا ةيسايسلا ةئيبلا امأ

 نرقلا فصتنم ىف طسوألا قرشلا ىهف ةلودلا

 هذه رصانع مهأ امأو ىداليملا رشع ىناثلا

 ةلودلا مايق ى ارثأ اهحضوأو ةسايسلا

 فوس ىتلا ةيمطافلا ةفالخلا ىهف ةيبويألا

 ةفالخلا مث « رصم ىف اهلحم نويبوبألا لحي

 ةنطلسلا نم اهتوق دمتست تدغ ىتلا ةيسابعلا

 «نييسابعلا ةمصاع دادغب ىف ةميقملا ةيقوحلسلا

 تيب ىف تسسأت ىتلا ةيبيلصلا ةكلمملا مث

 ىتلا ةيكنزلا ةلودلا مث « اهلوح امو سدقملا

 ىتلا ةلودلا ىهو « ىكتز نيدلا دامع اهسسأ

 روهلتل ةيخيرات ةيادب ةطقت نوكت نأ عيطتست
 . نيسويألا

 وه اذا اعنص نسحب ثيدحلا خرؤملاو

 ةسهينه اهفقي ةفقول تاونسلا نم ةنس راتخا

 مث « ةيكنزلا ةلودلا هذه لاوحأ ضارعتسال

 اديور كلذ دعب ةراتخملا ةنسلا هذه نم مدقتي

 ىف ةيبوبألا ةلودلا سيسأت ودغي ىتح اديور

 + هرايز ىقطصم رت .روتكر لل

 ةراتخملا ةنبلا هذه نكتلو . ةمات ةقيقح رصم

 _ « ةماغ وأ ةصاخ ةيخيرات ةيمهأل ال ع م ١١١

 نيدلا دامع نى هو « ةئيعم ةيبسن ةيحالصل لب
 هيبأ نع اهتراما ةثارو قحب بلح ريمأ ىكنز

 ني السمرا للطي لنك يبان ذم
 دومحم ناطلسلا لبق نم اهيلع هنييعت

 اذبو « ىسابعلا دشرتبملا ةفيلخلاو ىقوجلسلا
 ةلود ىوقأ ريمأ ىفارغجلا هعقوم ميكحب حبصأ

 تعمج مث . هنمز ىف ايسآ برغ ىف ةيمالسا
 نيوخألاو ىكتز نيب ةيخبراتلا ةفدصلا

 نيدلا دسأو بويأ نيدلا محن نييدركلا

 فسوي نيدلا حالض وبآ امهلوأو + هوكريش
 وه اذهو «رصم ىف ةيبوبألا ةلؤدلا سسؤم

 ةلودلا هذهل ىلئاعلا لصألا

 نيح « م ١١١ ةنس ةفدصلا هذه تعقوو

 امزهنم تيركت ةعلق برق ىلا ىكتز لاصو
 ىف هشيجب عقب اليك « ةلجد رهن روبع ديرب

 مكاح بويأ نيدلا مجن هدعاسف « هئادعأ دب

 ةءورملا هذنمه نمو « روبعلا ىلع ةعلقلا كلت

 . هوكريشو بويأو ىكتز نيب ةقادص تأشن

 هوخأو بوبأ لمح ام م 1١84 ةنس ثدح مث

 اليل ةعرسلا نم ءىش ىف ليحرلا ىلع امهلهأو .
  نيدلا حالسصص داليم نا لاشو «:تمركت نع

 كلذ رخوتي نأ عطتسمي مل ةليللا كلت فسوي

 ب غور لع



 ىذلا وه اريطخ 5 نات ا يلا.
 هوكريسشو بوبأ نيوسخألا لاقثتا ىلا امد

 . تيركت نع امهيترسأو

 ىكنز ىلا هوكريشو بويأ بهذو
 نأ اثبلي ملو ؛ هتمدخ ىف الخدو ؛ لضوملاب

 ىلع لمعلا ىهو « هتسايسو هبورح ىف اكراش

 نيسسيلصلا جارخال ةيوق ةيمالسا ةهبج نيوكت
 ىكنز جرحت, مل كلذ ليبس قو . ماشلا نم

 قشمد ةنيدم ىلع موجهلا نم
 هيدئاق ءاليتساب موجيهلا اذه نم عنق هنأ ىلع

 ةرامالل ةعباتلا كبلعي ىلع هوكريشو بويأ

 لضفيو . اهيلع امكاح بويأ نيعو « ةيقشمدلا

 ةلردلا لايك وم نهرو داق يده
 عورشمب مدقتي نأ ىكنز عاطتسا ةيكتزلا
 ةيولعم تاوطخ ةدحتملا ةيمالسالا ةهبحلا

 ىلع نييبيلصلا نم هؤاليتسا اهمهأ « ةعساو

 كلذ دعب ىكتز قوت مث . م ١١54 ةنس اهرلا
 نصح راصح ىلع وهو لشغا ذأ « نيتنس

 بونجلا ىلا تارفلا رهن ىلع عقاولا ربعج

 . بلح نم ىقرشلا

 ءارمآ ضعبل ةصرف ىكتز ةافو تدب مث
 امهو « هيدلو نم اهودرتسي نأ ةحوتمملا دالملا

 ىبرغلا مسقلا هيلا لآ ىذلا دومحم نيدلا رون

 فيسو « بلح هتمصاعو ةيكنزلا ةكلمملا نم

 اهنم ىقرشلا مسقلا هيلا لآ ىذلا ىزاغ نيدلا
 كبلعي داليلا كلت نمو . لصوملا هتمصاعو

 نومدقألا اهؤارمأ نوم شمدلا لواح ىتلا

 ملو « بويأ نيدلا مجن اهمكاح نم اهعاجرتسا

 2( وامه ةلس

 لضفف « لاتقلاب اهنع مهعفد ىلع بويأ وي
 ١١65 ةنس كيلعب ملسو عقاولل خوضرلا
 لغوأ نأ ثبلي ملو « قشمد ءارمأ ةمدخ لخدو

 ىتح اهثداوحو ةيقشمدلا ةرامالا ةسايس ىف

 هوكريش امأ . اهشويحل ماعلا دئاقلا حيصأ |

 *رون هنا ةمدخ ىلا ىكتز ةافو دعب لقتتاف

 نأ رخآلا وه ثبلي ملو « بلحب دومحم نيدلا
 ةيرونلا ةلودلا ىف ماعلا دئاقلا راص

 ءاليتسالل ةلمح نيدلا رون زهج 1164 ةنس

 ةهبجلا ديحوت ةسايسل اقيقحت « قشمد ىلع
 0 و را

 ىف هوكريش أدب مث نمو . ةلمحلا هذه ةدايقل

 «ىنسحلاب قشم يلا بوب ها ةفواع

 نأب ةنسلا كلت رخاوأ تاضوافملا تهتت

 روحم ىلع ةرطيسم ةيرونلا ةلودلا 2

 قشمد ىلا بلح هيتمصاع

 ةورذ البف هوكريشو بويأ ناوخألا امآ

 نيعن ذا « قشمد ميلست دعب ذوفنلاو ةوقلا

 رون لبق نم ةئيدملا هذه ىلع امكاح بويأ

 هلاجر رئاس نع نيدلا رون هزيمو « نيدلا

 قباسل ةياعر « هترضح ىف سولجلا قح هئاطعاب

 ابئان هوكريش نيعتو . ىكتز هيبأب هتقالع

 عاطقاب رقتسا امك « هلك ق قشمد ميلقاي ةنطلسلل

 نيدلا حالص باشلا امأو . صمح قى ريبك

 صوصنلاب دجوي سيلف بويأ نب فسوي
 تدرأ اذا ) هتايح ليصافت حرشي ام ةفورعملا

 ( م4 - ه ص ىمويب ىلع كدنمف ةعسوت
 قشمدب ىرونلا طالبلاب شاع هنأ ادع ام



 مظعم ىضق هنأ دبالو « ةيلاع ةئيب ىف باقت هنأو

 صلختسيو « اهنونفو هتقبط مولع ملعت ىف همايأ
 نأ ةرثعبم تاراشا نم فورعم وه امم كلذك

 («نيدلا حالص باشلا نيع نيدلا رون ناطلسلا

 ىأ ؛ هرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا ف وهو
 ىهو © قشمد ةنحش ةفيظو ىف م 11 ةنس

 . اهب نمألاب لكوملاو ةطرشلا سيئر ةفيظو
 ةلودلا لاوحأ ضعبل ةرباع ةصالخ هذه

 ةلودلا وسسؤم اهيف أشن ىتلا ةيرونلا ةيكتزلا

 ضرع نم انه لقأ الو ؛ رصم ىف ةيودألا
 ماشلاب ةيديلصلا ةلودلا لاوحأ ضعبل هباشم

 ىف نأش وذ امهالكو « رصمب ةيمطافلا ةلودلاو

 نيييلصلاب دوصقملاو . ةيبويألا ةلودلا سيسأت

 «تاذلاب م ١١6 ةنس سدقملا تيب ةكلمم انه

 ءانيم ىلع ثلاثلا نيودلاب اهكلم ىلوتسا نيح
 «رصمو ماشلا نيب قيرطلا ىلع ةعقاولا نالقسع

 رون مايق ةيبرحلا ةكرحلا هذه ىلع بترت ذا

 «ةيلاتلا ةنسلا ق قشمد ىلع ءاليتسالاب نيدلا

 نيتسايسسلا روطت كلذك اهيلع بتزت امك

 ءاليتسالل ىدج قابس ىلا ةيبيلصلاو ةيرونلا

 . نييمطافلا اهئافلخ نم رصم ىلع

 كاذتقو رصم ىف ةيمطافلا ةفالخلا تناكو

 ةيوعلأ دضاعلا اهتفيلخو « راضتحالا زود ىف

 نأ دعب اميس الو « ةدساف ةيبزح طسو ةئيل
 ناطلسلا ةييزحلا هذه ىميعز دحأ رواش اعد

 س ماغرض اعد نيح ىلع « هنرزاؤمل نيدلا رون

 لوألا ىرومع كلملا - رخآلا ميعزلا وهو

 ىبيلصلا ىرونلا قابسلا ىرج اذلو . هترزاؤمل

 'امهلثمو ةيبيلص ةيركسع تالمح ثالث نيب

 / 2 1166 اهرخآو « ١1 ةنس اهلوأو « ةيرون
 2 هوكريش دئاقلا عاطتسا نيح قابسلا ىهنتاو

 صلختي نأو « رصم نم نييبيلصلا جرخي نأ

 حيصي نآو « رواشو ماغرض نيميعزلا نم ايئاهن
 ققح اذبو . ىمطافلا دضاعلا ةفيلخلل اريزو

 هءالتعا ادع ام « نيدلا رون تايغر هوكريش

 نم اًئيش كلذ ىف ىأر نيدلا رون ناف ةرازولا

 . ريطخلا حومطلا

 حالص ثالثلا هتالمح ىف هوكريش بحصو

 حالص كراشو « بويأ هيخأ نبا فسوي نيدلا

 « اهترماؤمو تالمحلا هذه بورح ىف نيدلا

 هوكريش قوت املف . ةظوحلم ةراهم ىلع لدو

 نم ط- قف رهشأ ةثالث دعب ( ١١59 سرام )
 نوطيحملا راتخا « ةيمطافلا ةرازولا هنيلوت

 نأ مهنم انظ ةرازولل هدعب دضاعلا ةفيلخلاب

 باشلا لالحا .مهيلع حرتقت ةيسايسلا ةمالسلا
 نوثالثو ىدحلا كاذتقو هرمعو « همع لحم

 ىرونلا شيجلا طابض لقأ هنأ رابتعاب « ةنس

 نأ ريغ . ةسايسلاو برحلا نوئشب ةربخ

 لاجر ىلع ىقلأ نأ ثبلي مل نيدلا حالص
 اوعيطتسي ملو هوملعت اسرد ىمطافلا رصقلا

 ةنسلا كلت فيص هل اوتبي مهنأ وهو « هنايسن

 ةلودلا نمتؤم همسا ىبون ىصخ ةماعزب ةرمارثم
 موجه بيترتل ىرومع كلملاب اولصتاو « حاجن
 تقو ىف ةيرونلا تاوقلا ىلع ىجراخو ىلخاد

 ليصافتب ملع نيدلا حالص نأ ريغ . دحاو

 اهميعز ىلع ضبقف « اهذيفنت لبق ةرماؤملا
 مدس عل



 ةكرح دمخأو مهمادعاب رمآو ةرهاقلاب هئاكر شو.
 ءالجا عاطتسا امك « ىمطافلا شيجلاب ةيئايصع

 . طايمد نع هسفنب ىطنزيب ىبيلص لوطسأ
 ةق؟اف ةردقم ىلع هلك كلذب نيذلا حالص لدو

 هتاكرحب نيدلا رون .هديسلد امك « ةبلج ريغ ىف

 ىلع ماشلاب نييبيلصلا دض ةيزاوتملا ةيبرحلا
 ةيوقت هفادهأ تماد ام « هتدعاسم ىلع همزع

 . ةرهاقلاب ةيرونلا ةلودلا ركرم

 طايمد لحاوس نع نييبيلصلا ءالجا ناكو
 «نيدلا حالص خيرات ىف لوحت ةطقن ةنسلا كلت

 . رصم ىلع ةيبيلصلا تالمحلا خيرات فو

 نم ىركسعلا ريزولا اذه عوجر نأ كلذ
 نيقابلاو ةيمطافلا ةفالخلا عنقأ « ارصتنم طايمد

 هنأب اهلهأو ةرهاقلا كلذكو ء اهلاجر نم

 « نيرييغملا ةراغا نم ةلودلا ةيامح عيطتسي

 نيرمآتملا تارمارثم نم هزكرم ةيامح نع الضف

 بولق ىف هسفنل هئانب ىلع لمع ام كلذب ادبو
 هذه نيدلا حالص منتغاو . ماعلاو صاخلا

 باطي نيدلا رون هديس ىلا لسرأف ةصرفلا
 كاذتقو ىتح هلهأ نم ماشلاب نيقابلا لاسرا

 « ةلودلا فئاظو ىف مهب نيعتسيل « رصم ىلا

 « 110٠ ةنس رباربف ىف ةرهاقلا ىلا اولصوف

 نيدلا مجن ةيهادلا ىسايسلا هوبأ مهسأر ىلعو

 « لاملا تيب ىلع نيدلا حالص هلعجف « ٍبويأ

 همع كولمم شوقارق نيدلا ءاهب لعج امك
 هتوخا مطقأو « ةرهاقلا ىلع ايلاو هوكريش

 نيذلا نييمطافلا تاعاطقا مهدال وأو همايعأو

 .ةلودلا نمت م ةروث مده دعب ديعصلا ىلا اوفت

 نأ كلذ دعب ثداوحلا روطن نم ودبو

 نه ةنيعم تاميلعتب رصم ىلا ءاج نيدلا مجن

 هنبا بتاج ىلا همايق نأو نيدلا رون دنع

 بقعأف روطتلا اذه ةكرح نم فعاض فسوب

 سرادم سيسأت الثم ةرهاقلا ىلا هلوصو

 «ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا سيردتل ( تايلك )

 ىعيستلا بهذملا هقق ةضهانم تأدب اذبو

 ى نيدلا حالص ذخأآ مث . ةيمسرلا هزكارمو

 فى ىعيسشلا يهذملا رهاظم نم ريثك ةلازا

 ءاملخلا ءامسأ ةفاضا ىف ذخآ امك ء ناذآلا

 ءاعدلا نع الضف « ةبطخلا ىف نيدشارلا

 مث . دضاعلا ةفيلخلا دعب نيدلا رون ناطلسلل

 حالص قفتاف دضاعلا ةفيلخلا ضرم نأ ثدح

 عطقي كلذ لالغتسا ىلع بوبأ هيبأ عم نيدلا

 مسا لالحاو ةيطخلا نم ىمطافلا ةفيلخلا مسا

 «ةرهاقلا عماوج دحأ ىف هلحم ىسابعلا ةفيلخلا

 مرحملا رهش نم ىلوألا ةعمجلا ىف كلذ متو
 ( م 11/1 ةنس ربمتبس 1١١ ]) ه ه5“ ةنس

 ةعمجلا ىف ةرهاقلا ءاحنأ كلذ معي نأ ررقتو

 اذه ىلا هلجأ هب دتمي مل دضاعلا نكل « ةيلاتلا

 نيب عقاولا عوبسألا لالخ تام ذا « داعيملا

 ةيمطافلا ةلودلا تطقسو « نيتعمجلا نيتاه

 فصنو نينرق رصم ىف اهمايق دعب اتماص اطوقس
 . نامزلا نم ْنرق

 رصم ىف ةيمطافلا ةفالخلا طوقسل ناكو

 لسرأف « هلك ىندألا قرشلا ىف ةريثك ءادصأ

 نيفيسب نيدلا رونل ىسابعلا ءىضتسملا ةفيلخلا
 كلذ ىف امب ماشلا ىلع هترطيسل ازمر امهدحأ



 ىلا ةناطلس دادتمال ازمر امهيناثو ©« قشتد

 نيدلا خالص اهيف هبثان نوكي نأ ىلع « رصم

 تاركذمت- 1.0 لوبنيل -- 14١ ىمويب ىلع)
 1 ةوقلا حبصأف هسفقن نيدلا حالص امأ 9 م

 رمهظب, نأ اشي مل هنأ ريغ ء رصم ىف ىربكلا

 ىف الثم لظف « نيسطافلا ةاسأمب طبتغملا رهظمب

 ىتح ةفالخلا رصق ىلا لقتني ملو « ةرازولا راد

 روصقلا حيتفو « نونظلا نم ائيش هلاقتتا ريثي ال

 « هسفتل اهيف ام ىلع ىلوتسيل ال « ةيمطافلا

 « هراصنأو هعابتأ ىلع اهتادوجوم عزويل لب

 ناز هلع نع اك ينل نأ لكتو

 حالص مهعدوأ مهبراقأو ىمطافلا تيبلا ءانبأ

 مهنيب طالتخالا علمو ؛ ةفلتخم ارود نيدلا

 . مهتماقأ ديدحتب

 هسفنل نيكمتلا ىلع نيدلا حالص فكع مث

 دم قى هدوهج نم فعاضو « رصم ىف ايئاهن

 طاطسفلاب اطيحم ادغ ىتح ةرهاقلا روس

 ةعلقلا ديبشت ىف ادبو ©« ركسعلاو عئاطقلاو

 نوكشل « ملقللا لبج نم ىبرغلا فرطلا ىلع
 ذفتأو « روسلا اذه ءازجأ عيمج ىلع ةفرشم

 ىلا ةيناث ةلمحب اهعبتأو « ةقرب ىلا ةلمح

 ىف اهءاشنا عمزأ ىتلا ةلودلا نيمأتل نيطسلف

 آشي ملو « ايداصتقاو ايركسع اهتيوقتو رصم

 ليم نايس نإ يشأ نون مدت راسا
 . هئاقلل ابانتجا رصم ىلا اعجار لفق

 ببس نيدلا رون رواسي كشلا ادبوأ

 عاشو « ةيجراخلاو ةيلخادلا تاكرحلا هذه
 ىف نيسودألل ةيداعملاو ةقيدصلا طاسوألا ىف

 ”هلشوي قيدلا روف نأ ثظو قطفو ةرماتلا

 دك وي ةريبك ةلمخ سأر ىلع رضم ىلا ريسي نأ

 ةيرونلا :ةلودلل نيدلا حالصو رصم ةيعبت اهب
 هذه تعدتساو 7 نيدلا حالص لزعي موقي وأ

 , تيبلا ءانبأ ةرهاقلاب عمج اسلجم ةعاشالا

 تدروأو < مهصاوخو ممهبراقأو ىنويألا

 كلذ ىف راد امب ارضحم ةيبرعلا عجارملا .

 بولق ىف لاج ام ىلع تالالد هيفو ع سلجملا
 ٠ ةدوقعملا ثانلا فلكس نم ةنونألا تاماعزلا

 ىف وأ رصم ىف ىبويألا تيبلل ةلود نيوكت ىلع

 ةبأ ىلع وهو . طسوألا قرشلا دالب نم اهريغ

 ةلودلا نيوكت ىف ىزيرقملا ةيرظن حرشي لاح
 ةشحولا تأدتبا اهيفو » : هصنو « ةببوبألا

 مزعو .. نيدلا حالصو .. نيدلا رون .. نيب

 حالص علقو رصم لوخد ىلع ( نيدلا روت )

 فاخف « نيدلا حالص كلذ غلبف اهنم نيدلا

 ىقت لاقف « مهراشتساو هصاوخو هلهأ عمجو

 ( نيدلا رون ) ءاج اذا » : هيخأ نبا رمع نيدلا

 هفقفاوو « دالبلا نع هانددصو « انلك هانلباق

 نيدلا مجن مهبسف . كلذ ىلع هلهأ نم ةعامج

 ركمو ىأر اذ ناكو « مهيلع ركتأو 4 بويأ

 . هبسو ؛ دعقا » : نيدلا ىقت هنبا نبال لاقو

 1 لاقو٠« نيدلا حالص 3 هدلو ىلا تمتلاو :

 ىمراحلا نيدلا باهش اذهو « كوبآ انآ »

 نيخبلا ديريو كبحب نم ءالؤه ىف نظتآ . كلاخ

 :(نيدلا مجن) لاقف « « ال » لاق # انم رثكأ كل

 رون ذفاطلسلا اذه كلاخو انأ تبأر ول هللاو
 لبقتو « هل لجرتت نأ الا انكمي مل نيدلا
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 ناهس يرضي ةرمأ لو «اديدي نب شالا
 فيكف « اذكج نحن انك اذا . انلعفل فينا
 ءارمألا نم هارت .نم لكو  انريغ نوكي .

 رساجتي يل هدحو ناطلسلا ىأر ول ركاشعلاو

 لوزنلا الا هعسي امو « هجرس ىف تابثلا ىلع

 ؛ هل دالبلا هذهو . هيدب نيب ضرألا ليبقتو

 ىف كلزع دارأ ناف . هنع ايئان اهيف كماقأ دقو
 باجن عم باتكب كرمأب ؟ ءىجملا ىلا ةجاح

 .« كيري نم دالبلا ىلويو « هتمدخ دصقت ىتح

 نحنف « انع اوموق » : مهلك ةعامجلل لاقو

 لعفي « هديبعو نيدلا رون ناطليسلا كيلامم

 تكور هاذه قع اردو دير انا

 نا مث . ربخلا اذهب نيدلا رون ىلا مهرثكا

 لاقو نيدلا حالص هنباب الخ نيدلا مجن

 اذه عمجت ةفرعملا ليلق لهاج تنأ » : هل

 اذاف كسفت ىف ام ىلع مهعلطتو « ريثكلا عمجلا
 دالبلا نم هعنم ىلع مزاع كنأ نيددلا رون عمس

 ولو « دصتقلاب اهالوأو هرومأ مهأ كلعج

 « ركسعلا اذه نم ادحأ كعم رت مل كدصق

 مهناق سلجملا اذه دعب امأو . هيلا كوملسآو

 ى اضيأ تنأ بتكاف ىلوقب هيلا نوبتكييس
 + ىدصق ىلا ةجاح نبأ هل لقو « ىنعملا اذه

 «ىقنع ىف هعضي ليدنمب ىن ذخأيف ءىجي باجت
 امب لغتشاو كدصق نع لدع اذه عمس اذا هناف

 لجو زع هللاو « جردنت مايألاو « هدنع مهأ وه

 نيدلا حالص لمفف . « نأش ىف وه موي لك
 لدعو نيدلا رون عدخناف « هوبأ هب راشأ ام

 محن لاق امك مايألا تجردناو ؛ هدصق نع .

 . نيدلا

 نئمطي مل نيدلا حالص نأ ودبي هنأ ريغ
 تايلمع ىلا داعف ؛ بلاسلا فقوملا اذه ىلا

 ضعب «ىبنت لب  ايجراخو ايلخاد هزكرم نيمات
 رصم نع لاقتتالا ىف هريكفت نع تايلمعلا هذه
 تقفخأ اذا ةرواجملا دالبلا نم اهريمغ ىلا
 « ةرهاقلا ىف ةيبويأ ةلود نيوكت تاعورشم

 ةلمح هلاسراو ةبونلا دالب وزغ هريرقت كلذ لاثم

 وهو هاشناروت ةدايقب دالبلا كلت ىلا ةريبك

 ناوسأ ىلا هاشنارؤت .راسو . هتوخا ريكأ

 . ىلوتسا ىتح ابونج فحزو + 9178 رخاوأ

 نأ دجو ذأ دعب رصم ىلا داع مث « ميربأ ىلع

 اهايغت ىتلا ضارغألل حلصت ال دالبلا كلت
 نيدلا حالص ريرقت كلذ لاثمو . نيدلا حالص

 اشيأ هاشناروت هيخأ ةدايقب ةلمح لاسرا

 ةلواحملا هته تللكت كح( نمدلا حف ةلواحلا
 ةيحاتلا نم امأو . 1١7 ةنس رخاوأ حاجتلاب

 مدهي نأ عاطتسا نيدلا حالص ذاف ةيلخادلا

 ىضق ذا ةيمطافلا ةلودلا ةداعال ةيناث ةرماؤم

 ضبق نأب « اهدهم ىف ىهو ةرماؤملا هذه ىلع

 ىتفتساو «ىنميلا ةرامع مهسيئرو اهئامعز ىلع

 ىف اعيمج مهقنشف « مهلتقب اوتفأف مهيف ءاملعلا

 قوت ىلاتلا رهشلا ىو . 91174 ةنس ليربأ
 مجن لاق امك « مايألا تجردناو نيدلا رون

 ةقباسلا ةنسلا ف هتافو تناك ىذلا بويأ نيدلا

 . نيدلا رون ةافول

 امامت ايلاخ كلذب حبصي مل وجلا نأ ىلع

 رصمب هلالقتسا نلعي مل اذلو « نيدلا حالصل

 فقوملا ةجلاعم ىلا الوأ دمع لب « ةرشابم

 لب م دع



 هنبا مايقو < نيدلا رون ةافو نع اشن ىذلا
 ةلماشلا ةيرونلا ةكلمملا ف ليعامسا لفطلا

 نيدلا فيس كانه ناك مث . بلحو قشمدل

 «نيدلا رون ىخأ نبا وهو «لصوملا كلم ىزاغ

 هباسح هل بسحب نأ نيدلا حالصل دبالو

 ىأ ) مورلاب ةقجالسلا كلم نع الضف اذهو

 .ىناثلا نالسرأ جلق وهو « ( ىرغصلا ايسآ
 ادن كاذ وآ اذه ىف ري مل نيدلا حالص نآ ىلع

 هنأ هدنع تدلوت ذا « اليدب وأ اسفانم وأ هل

 نيدلا رون عيراشمل ءفكلا ثراولا وه

 ةدحتم ةيمالسا ةهبج نيوكت ىف هتسايسو
 عيطتسر ىذلا وه هنأو « نييبيلصلا ةدهاجل

 . جودزملا ءبعلا كلذب ضوهنلا

 نيوكت ليبس ىف هلمع نيدلا حالص أدبو
 ناك ثيح « ماسشلاب ةدحتم ةيمالسا ةهج

 نيدلا رون نب ليعامسا لفطلاب ثوطيحملا

 نوكت نأ ديري ىق شمد امهدحأ « نيبزح

 ةماقا نوكتو « ةيرونلا ةكلمملل ةمصاع قشمد

 ديري ىبلح امهيناثو « اهب ليعامسا لفطلا كلملا .
 امك ةيرونلا ةكلمملل ةمصاع بلح لظن نأ

 ةدعاسمب ذويبلحلا بلغتو . اهتأشن ذنم تناك

 «نيدلا حالصب ةقشامدلا دحتتساو «نيسيلصلا

 نأ نلعأو « دنجلا نم ةليلق ةقرفب مهيلا فخف

 لخدو « لفطلا كلملا حلاصم ةيامح هضرغ

 ىلا اهنم بهذو . 19974 ةنس ريمفون ىف قشمد
 كلملا ذاك ثيح « بلح مث ةامح مث صمح

 اهباوبأ تقلغأ بلح ةنيدم نأ ريغ . اميقم لفطلا

 اراصح اهرصاحف ؛ نيدلا حالص هجو ىف

 '” ملا ءالوب انقؤم امئاق اهنع دترا مث « اريصق
 نيدلا فيس كرحت انهو : بلح ادع ام هل

 _ هنم رظننملا نم نكي ملو « لصوملا كلم ىزاغ
 نلعي نيدلا حالص نيح ىلع « اتماص فقي نأ

 لسرأ اذلو . ريغصلا كلملا ةخلصم لمعي هنأ

 ةرزاومل بلح ىلا ةلمح ىزاغ نيدلا فيس

 تاكرح نم هب نوموق فوس اميخ نييبلحلا

 ةلمحلا هذه تمضناو « نيدلا حالص ةمواقل

 حالص شيحب تقتلاو « ىبلحلا دنجلا ىلا

 ةامح نورق اهمسا ةدلب نع ةامح برق نبدلا

 نيدلا حالتص بقعأو . 11070 ةنس ليربا ىف

 تاوقلا ىلع ناث راصنتاب كانه هراصتتا

 ةيلاتلا ةنسلا نم ليربأ ىف ةيلصوملا ةيبلحلا

 لخدو « نامكرتلا رثب اهمسا ةدلب دنع (1975)

 رون نب ليعامسا كلملا عم دقعو بلح ةنيدم

 كلمت ةيعرشب فارتعالا هيف مت احلص نيدلا

 ىتلا دالبلا نم هديب ام عيمج ىلع نيدلا حالص

 فارطأ برق ىلا رصم نم كاذتقو تدتما

 . تارفلا

 ادغ ( م ١١076 ىأ ) ةنسلا هذه ذنمو

 ذا ماشلاو رصنب القتسم اكلم نيدلا حالص

 كلملا نيبو هنيب حلصلا ةدهاعم كلذب تدهش

 هب تدهش امك «© نيدلا رون نب ليعامسا

 «ىسابعلا ةفيلخلا دنع نم هيلا تلصو تاعيقوت

 ةيبهذلا دوقتلا كس نع الضف كلذو اذهو

 رصمب نيدلا حالص مساب ةيساحنلاو ةيضفلاو

 ةدم نيدلا حالص فرصناو . ماشلاو

 لامعأ ىلا +1١8 ةنس ىتح ةيلاتلا تاونسلا

 سل هس



 ليمكتو ةملقلا ءانب ةيادب اهنمو « .ةيلخاد
 مصاوعلا نم اهفالسأو ةرهاقلاب طيحملا روسلا

 طايمد تانيصحت ضعب ديدجتو « ةيمالسالا
 نفس ةفاضاب لوطسألا ميمرتو ةيردنكسالاو

 كلن ىف نيدلا 'حالص لامعأ نمو . ةديدج

 ىأ - سرادملا سيسأت كلذك تاونسلا

 بهذملا ىلع نيدلا مولع ف صصختلا تايلك
 رصمب تنطوت ىتلا ةعيشلا ةضهانمل - ىنسلا
 ةسردم هذه نمو « نييمطافلا ىديأ ىلع

 ةيفيسلاو ةيحمقلاو ةيرصانلاو ىعفاشلا مامالا

 ةيفلسلاو ةيظفاحلاو « طاطسملاو ةرهاقلاب
 عجري سرادملا هذه ضعبو « ةيردنكسالاب

 نأ ىلع . نيدلا حالص مايأ لبق ام ىلا هلصأ

 نيدلا حالص فرص ىتلا تاونسلا هذه

 نم لخت مل ةيلخاد ةيملس لامعأ ىف اهمظعم
 همادطصا ءدب اهمهأ ةيسايسو ةيركسع لامعأ

 ةدايقب ةيبيلصلا سدقملا تيب ةكلمم ىوقب
 ىوقلا كلت مامأ همازهناو كركلا ريمأ طانوأ

 سرد ةباثمب ناك امم « 1970 ةنس ةلمرلا دنع

 ةمدصلا هذه نأ ودبيو . لبقتسملل مفان

 ةنداهم ةركف ىلا نيدلا حالص تحنجأ

 ١98٠ ةنس هدقع ليلدب « اتقؤم نييسيلصلا

 « سدقملا تيب ةكلمم عم نيتنس ةدمل ةنده

 عم ةنسلا كلت رخاوأ ىف ةهباشم ةنده هدقعو

 ءارمأو « مورلاب ةقجالسلا كلم نالسرأ جلق

 . نيدرامو افيكو لبرأو ةريزحلاو لصوملا

 لصو ام غلبم ىلع ةتباثلا ةندهلا هذه تلدو

 طسوألا قرشلاب ةناكم نم نيدلا حالص هيلا

 ىوس ماشلاو رصمب هلالقتسا ىلع ضمي املو

 ةراضخلا ٠٠ م

 لصوملا ريمأ ىزاغ نيدلا فيس قو مث
 ليعامسا هدعب ىقوتو < 1١4١ ةنس طساوأ ىف
 . ةنسلا كلت نم ربم سيد ىف نيدلا رون نبا
 حالص نيب ةمئاقلا ةندهلا نوئش تبرطضاو

 ضعب دسع نيح « نيملسما ءارمألاو نيدلا

 اونوكيل نييبيلصلا ةضوافم ىلا ءارمألا كئلوأ
 نم نيدلا حالسص عنم ىلع ةدحاو ادب

 لمجو . بلح وأ لصوملا ىلع ءاليتسالا
 فحزلل اببس تاضوافملا هذه نم نيدلا حالص
 ءاضقلا ءاغتنا ١١م ةنس ودام ىف ةرهاقلا نم

 نالعال اديهمت هدض ةمواقملا عاونأ عيمج ىلع

 نأ أشي مل هنأ ىلع . نيسيلصلا دض داهجلا

 ةندهلل امارتحا « ناودعلاب ءىدايلا' نوكي

 هذه لجأ ىهتتا ىتح قشمدب لظف « « ةدوقعملا

 مث « ةنسلا كلت نم ربمتبس ىف -- ةندهلا

 ةنيدم دنع هربعف ©« تارفلا وحن اهنم كرحت

 ىف نيدلا حالص تاراصتتا تعباتتو ةريبلا
 جورسو اهرلا هل تملس ذا ةيتارفلا ىضارأألا
 نيدلا حالص مدقتو نيبيصنو ايسيقرقو ةقرلاو

 ةنسلا نم ربمفون ف لصوملا وحن اريخأ
 ءاليتسالا لضفف هيلع تصعتسا اهنكل « اهسفن

 امو « دمآو راجنس لثم ندملا نم اهريغ ىلع

 هل تماس ىتح فارطألا كلت ىف لمعي لاَز

 . ةيلاتلا ةنسلا نم ةينوي ىف بلح
 بلح ميلست دعب نيدلا حالص ىحضأو

 طسوألا قرشلا ىف نيملسملا كولم ىوقأ
 ليلدب « ثداحلا اذه ةيمهأب هسفت وه سحأو
 ةملقلا ىلا دعاص وهو هب نيطيحملل هلوق

 حتفب ىرورسك ةنيدم حتفي تررس ام ةيبلحلا

 ديوث



 كلمأ ىنأ تنيبت دق نآلاو « ةنيدملا هذه

 رقتسا دق ىكلم نأ تملعو ؛ دالبلا

 16 نأ تلق

 دعب نيدلا حالص ةلود نأ عقاولاو

 ةعسلاو ةوقلا ثيح نم تدغ بلح ميلست

 طسوألا قرشلا ىف ةلود مظعأ ةيبرحلا ةعانملاو

 ليحبتلا عضوم همسا مح ضأ امك « هلك

 فق ريبج نبا لوق كلذ قادصمو « قيمعلا

 جاجحلا نأ ةعمحلا ةالص ددصب هتاركذم

 نيدلا حالسصل بيطخلا ءاعد اوعمس نيح
 ةتسلأب نيمأتلاب نيفئاطلا تاوصأ تعفترا »

 « ةقداصلا تاينلاو ةصلاخلا بولقلا اهدمت

 بولقلا بذي اقفخ كلذب ةنسلألا قفختو

 لداننلا نطل دول دنا تعم اذ اءرشم
 ىقلأو « ليمجلا ءانثلا نم ( نيدلا حالص )

 نأ ايجع سيلو .
 هذه لك هل تراص نأ دعب نيدلا حالص رعشي

 داهجلا ىف ازكرتم ىحضأ هبجاو نأ تاعيقوتلا
 نم هعنمب ام ةمث ناك اذاو « نييبيلصلا دض

 كاذتقو ىتح داهجلا ىلع ىلكلا مادقالا

 اهجراخ ةرواجملا دالبلا ضعبو لصوملا ءاقبك

 عاضخال راس نيدلا حالص ناق « هتلود نع

 ةيلاتلاةنسلا هتنت ملو « ١١م6 ةنس اياقللا هذه

 لبراو روزرهشو لصوملا ءارمأ لخد ىتح
 ناتسدرك نم همامأ قبي ملو ؛ هتعاطف اهريغو

 اهريغو نيبيلصلا ةكلمم ىوس ذادوسلا ىلا
 . نيطسلفب ةيبيلصلا تارامالا نم

 ةوقلا نطاومب اميلع نيدلا حالص ذاكو
 ةرارم قاذو « ةيبيلصلا طاسوألا ىف فعضلاو

 «17١ب ةنس ةلمرلا ةعقوف مهيدبأ ىلع ةميزهلا

 « سانلا ةبحم نم هيلع

 جرم ةمقو ىف مهيلع رصنلا ةوالح قاذ امك

 مل نيدلا حالص نأ ىلع . 1١08 ةنس نويع

 ةهبجلا ديحوت عورشم لعجي نأ أش

 نم ثداوحلا هب ىتأب امب انوهرم ةيمالسالا
 دض لاضنلا ناديم ىف رصن وأ ةميزه

 نوئش ىلا فارصنالا لضف اذلو نييبيلصلا
 118٠ ةنس حنجو « ةيمالسالا ةهجلا ديحوت

 ةدمل اتقؤم سدقملا تيب ةكلمم ةنداهم ىلا

 وج دسفأ ايبيلص اودع نأ ريغ . نيتنس

 ذا « كركلا نصح ريمأ طانرأ وهو « ةندهلا

 ىلا 1١م ةنس لئاوأ ىف ريمألا اذه دمع

 ةراغالل ةبقعلا جيلخ نم ةيرحب ةلمحب مايقلا

 فحزلل اديهمت « رمحألا رحبلا ءىطاوش ىلع
 وخأ لداعلا لسرأو . ةكم وأ ةنيدملا ىلع

 انفس رصم ىلاو كاذتقو وهو « نيدلا حالص

 تكبتشا ىتح ةيبيلصلا نفسلا تبقعت ةيرصم
 تقحلأو « عبش ىلامش ءاروحلا ءاتيم ىف اهعم

 كلذ لك ثدح . ةحداف ةميزه اهدونحبو اهب

 ةهبجلا ديحوت لامعأب لوغشم نيدلا حالصو
 ن٠« ثداوحلا هب ىتأت امب انوهرم ةيمالسالا
 . 1١840 نم أدبت تاونس عبرأ ةدمل نييبيلصلا

 كركلا نصح ريمأ طائرأ ناك ةيناثلا ةرمللو

 «نيفرطلا نيب ةمئاقلا ةندهلا وج داسفا ىف اببس

 رمت ىهو ةيملس ةيراجت ةلفاق مجاه هنأ كلذو
 ١١80 ةنس كركلا نصح نم ةبرقم ىلع
 اتخأ زحتحا امك « اهرجاتم ىلع ىلوتساف
 ةلفاقلا كلت عم رفس ىلع تناك نيدلا حالصل

 نلتقيا نيدلا حالص مسقأ اذلو . ليق ام ىلع

 ربتعاو مايألا نم اموي هدب ىف عقو اذا طانرأ
 ةيادبو ةندهلا ءامهتتاب انالعا ةلفاقلا ةثداح

 د وو تح



 نم دجحلا بلط ىف لسرأو « ناودعلا

 حالص جرخو . ةيتارفلا دالبلاو ماشلاو رصم
 ادعتسم ١141 ةنس سرام ىف قشمد نم نيدلا

 رصق ىبونج ىرتشع دنع ركسمف « لاتقلل
 فلتخم دانجأ هيلا تقحالت ثيح ؛ بوقعي
 ىلع هتروشم بابرأ نيب ىأرلا رقتساو « دالبلا

 وحن اهنم فحزلل اديهمت ء ةيربط وحن ريسلا

 تيب ةكلمم ركاسع تعمتجا ثيح ةيروفص

 نيب قيرطلا فصتنم ىف ةيرق ىهو « سدقملا

 اريخأ عقو مادطصالا نأ ىلع . اكعو ةيربط

 فصتنم ىف ىهو نيطح ةيرق دنع نيقيرفلا نيب

 ىف كلذو « ةيروفصو ةيربط نيب ابيرقت قيرطلا

 كلذ رفسأو « ١١807 ةنس ةيلوي 4 تبسلا موي '

 بهذ « ةحداف ةيبيلص ةميزه نع مادطصالا

 تكرتشا ىتلا ةيبيلصلا تارامالا شوبح نع

 سدقملا تيب كلم اهيف عقو امك « ةكرعملا ىف
 دب ىف ىرسأ امهريغو « كركلا ريمأ طانرأو

 . نيدلا حالص

 نيطح دنع نييبيلصلا ةميزه تناك كلذل
 نطسلف لأ سلا ثم ةكلتمل ةناهتلا ةياذث

 تاوطخ ليجسست كلذ ىلع ناهربلل ىفكيو
 ىفف « ةعقاولا هذه موي دعب نيدلا حالص

 ير ىلا نيالا عالجس داع ئلانلا ويلا
 ىو « ةمواقم ريغ نم اهتعلق هيلا تملسف

 ةيربط ىلع هئاليتسا دعب هيلع تصعتسا ىتلا
 نيدلا حالسص هجو مث . نيطح ليبق اهسفن

 عطقيل « لحاسلا دالب وحن ةفطاخ تامحه

 ةدجن نم درب هاسع اب اهيلع ءاليتسالاب

 هلا نع انين 6 سدا ب ةقلملا قررا
 هذه برقأ ناكو . ماشلاو رصم نيب اهب لصي

 ةنيدم كاذتقو نيدلا حالص مقاوم نم دالبلا.

 تناكو 4 ةيلوي ١٠١ ىف هل تملسف « اكع

 دلبلا نع ٌدويبيلصلا لحري نأ ميلستلا طورش
 عقد طرشب مه ثيح اوميقي وأ « اوعاش اذا

 هيلع تعاض ليحرلا ءاش نمف « ةررقملا ةيزجلا

 هكالمأ تيقب ءاقبلا ءاش نمو « ةتباثلا هكالمأ

 طورشلا هذمهب ميلستلا ىلا عرسأو هدي ىف

 « اهيونجو اكع ىلامش لحاسلا ندم مظعم

 كئذ ىف امب ةيلخادلا ندملا نم ريثك نع الضف

 اهميلست ناك ىتلا اهسفن سدقملا تبب ةنيدم
 مل ةدم ىف كلذ لكو « ريصق راصح دعب هل

 معقاولاو . نيطح هعقو نم رهشأ ةثالث زواجنت

 مظعم تطقس ىتح م 1149 ةنس تأت مل هنأ

 قبب ملو « نيدلا حالص دب ىف ةيبيلصلا ندملا

 ةيكاطناا ئترامأ ىوس نييبلصلا ةزايخ ف
 اهمهأو < ةيلحاسلا ندملا ضعبو سلبارطو

 امل راصحلا ةمواقم ىف تحجن ىتلا روص

 ندملا تايلاج نم اهب عمتجا ام ببسب « نيترم

 لوصوو « نيدلا حالص اهيلع ىلوتسا ىتلا
 . كاذتقو اهيلا ةريغص ةسيلص ةلمح

 حالص دض ةمواقملا تعين روص نمو
 ابروأ ىلا لسر تراس اهتمف « نيدلا

 مساب ةفورعملا ةلمحلا زيحتل اهكولم ضهنتست
 تكرحت اهنمو « ةثلاثلا ةيبيلصلا ةلمحلا

 المأ اهترصاحمل « اكع وحن ةيبيلصلا تاوقلا

 اكع تدغو . نيدلا حالص نم اهتداعتسا ىف

 ةيبرح تايلمعل اناديم م ااه طساوأ ذنم

 سس عة اس



 ةيبوبأ ةيماح اهزكرمو ابيرقت ةيرئاد فصن

 .اهيلع دسفيل نيدلا حالص اهمجاهي ةيبيلصلا
 مل ب وقرا ةيورالا ةاحتا اهي اببح
 نأ ةثلاثلاب ةفورعملا ةيبيلصلا ةلمحلا ثسلت

 بلق دراشتر ةدايقب اكع ىلا كلذك تلصو

 كلم سطسغأ بيليفو « ارتلجنا كلم دسألا

 ةيزيلجنالا دنجلاو نفسلا تمضناو « اسنرف
 « ةرصاحملا ةيبيلصلا تاوقلا ىلا ةيسنرفلاو
 ربلا ىتيحان نم راصحلا اكع ىلع تددشو

 ليوط راصح دعب اهدي ىف تطققس ىتح رحبلاو

 نيتنس ةدم ىأ( ةيلوب ) ااو١ طساوأ ىتح

 ةيقيقح ةلوطب ثداوح امهتللخت نيتريرم

 حالص لوح رودي اهنم ريثكو « ةيصصقو
 . دسألا بلق دراشترو نيدلا

 اسنرف كلم سطسغأ بيليف لحر مث

 ىلع « اكع طوقس دعب هدالب ىلا قرشلا نع

 ارتلجحنا كلم دسألا بلق دراشتر ىقب نيح

 ةدعاق اكع نم لعجو ؛ ماسشثلاب ةلماك ةنس
 ةدملا هذه ىفو . سدقملا تيب ةكلمم ةداعتسال

 نيدلا حالص ىلع رصتني نأ دراشتر عاطتسا
 ىلع ىلوتسي نأو « فوسرأ ىف ةدحاو ةرم

 فحزلل هتالواحم ميمج ىف قفخأ هنأ ريغ « افاي
 ةيبرحلا هلامعأ ريغت ملو . سدقملا تيب دض

 هثدحأ ام نأل . ثداوحلا ىرحم نم ائيش اهلك

 ادوهجم بلطت نييبيلصلاب نيدلا حالص
 ادحاو اصخش وأ ةدحاو ةلمح عيطتست ال

 ىلع ليلدلا نمو « رهشأ ةعضب ىف هوحمت نأ
 ىف هراصتتا دعب دمع ارتلحنا كلم نأ كلذ

 ةضوافملا ةركف ىلا ةرشابم فوسرأ

 اهلعل ةيضرم ةيوست ىلا لصيل « ةحلاصملاو

 ىلا قرشلاب ةيبروأ ةيبيلص ةلود ءاقب لفكت
 هذمص تهنتاو . نيدلا حالص ةلود بناج
 ةنس ربمتيس ) ةلمرلا حلص دقعب تاضوافملا

 لظت نأ ىلع نافرطلا هيف قفا ىذلا ( 115+

 «نييبيلصلا دب افايو اكع نيب ةيلحاسلا ندملا

 ةرايزب ىحيسملا جاحلا تائفل نذؤي نأو

 . اكع نم اهمودق طرش ىلع سدقملا تيب

 نيدلا حالص نأ حلصلا اذه نم حضتيو

 لايجأ هيلا تعلطت ام ىصقأ هدهع ىف ققح 1

 لولح ذنم ؛ طسوألا قرشلاب نيملسملا

 نيدلا حالص سحأو « نيطسلفب نييبيلصلا
 ريغ « العف تققحت هتمهم نأ اذه هجوأ ىف وهو

 لجأ نم اهمسثجت ىتلا دوهجلاو بورحلا نأ
 قوتو ©« ضرملا هباصأف هتحص تكمهنأ كلذ

 رمعلا نم غلبي الو « ( 1١597 سرام ) قشمدي

 ىلع هربقو « ةنس نيسمخو سمخ ىوس

 نب نيدلا. رون هذاتسأ ربق نم ةريسي ةفاسم

 . ىومألا عماجلا نمو « ىكتز
 غارفلاب رعشي نأ الا عيطتسي ال ثحابلاو

 اممو « نيدلا حالص ةافو هتثدحأ ىذلا ريبكلا

 ةيبويألا ةلودلا نأ روعسثلا اذه ىف ديزي

 ىرس ام نيدلا حالص دعب اهيلع ىرس ةدحتملا
 ميسقت نم ىطسولا روصعلا ىف اهلاثمأ ىلع
 حالص مسق ذا « ىبويألا تيبلا دارفأ نيب

 ' هتوخأو هدالوأ نيب هتيصو ق هتلود نيدلا

 تاوئس عبس ضمت مل هنأ ريغ . مهدالوأو

 هوخأ ىولمط ىتح نيدلا حالص ةافو ىلع

 دع ع5



 وه المو 8 ةيصولا هذه-لداعلا وهو ريكألا

 « نيدلا حالص ةافو هتثدحأ ىذلا غارفلا

 ءانبأ عيمج هتاطلسل عضخأ نأ دعب كلذو

 تحن مهكالمأ مظعم دحوو « ىبويألا تيبلا

 « 9١5٠١٠ ةنس اذه هفقوم لداعلا نلعأو . هدب

 ديحوت ليبس ى ةيئاهنلا ةوطخلا ىطخ نيح
 ىبص ديفح علخب « ىرخأ ةرم ةيبودألا ةلودلا

 ىف لاق ذا « ةرهاقلاب نيدلا حالص دافحآ نم

 نأ ىب حيبق هنا » ةلودلا ءارمأ نم سلجم

 . مدقتلاو ةخوخيشلا عم « ىبص كباتأ نوكأ

 نمل وه امناو « ثرالاب وه سيل كلملاو

 ىلا ىبصلا اذه ىضمي نأ ىآرلاو .... بلغ

 ؟ اذاف « هملعيو هيدؤي نم هل ميقأو باتكلا

 .«هتحلاصمب تمقو هرمأىف ترظن هدشأ غلبو

 ىنامث ةيبوبألا ةلودلا ىف لداعلا دهع دتماو

 تلظو ( ١؟١م - ١؟ء.) ةلسم ةرشع

 ءانبأ نم مهريغ نود هدالوأ ديب ةنطلسلا

 ةلودلا خيرامت ناك اذلو « ىبويألا تيبلا

 لداعلا دعب مث 6 نيدلا حالص دعب ةسودألا

 ىتح ةيلخادلا تاعزانملا نم ةلسلس « كلذك

 . ١؟٠6 ةنس ةدحتملا ةيبونألا ةلودلا تهتتا

 ةسسمايس ةيلخادلا تاعزانملا هذهب ترثآتو

 عطتس ملف « نييبيلصلا وحن ةيبوبألا ةلودلا

 هب ماق ال ةهباشم دوهحب مايقلا اهنيطالس

 ةملاسملا ةسايس ىلا اودمع لب « نيدلا حالص

 . بورحلا تاليو دالبلا بينجت ىف ةبغر
 طاشتلا لوحت تاوئسلا هذه ىفو

 رصم ىلع ءاليتسالا عورشم وحن ىبيلصلا

 ىف ةيبيلصلا تاماعزلا تدقتعا ذا ؛« تاذلاب

 ىوقلا ةيراحم نم ةدماف ال هنأ قرشلاو ابروأ

 ةيبويألا ةنطلسلا تماد ام ؛ ماشلاب ةيمالسالا

 ةيراجتلا ندملا تعجشو . رصمب ةمئاق
 نآل ؛ عورشملا اذه ذيفنت ىلع ةيلاطيالا

 نكمي فوس رصم ىلع ىبيلصلا ءاليتسالا
 اهل ةيراجت تايلاج ءاشنا نم ندملا هذهل

 ندملاب اهل مث ام رارغ ىلع « ةيرصملا ىناوملاب

 ىلا قيرطلا امل حتفي فوسو ةينيطسلفلا

 . ةيقرشلا ةراجتلا زكارمو رمحألا رحبلا
 ةوعد ىبيلصلا طاشنلا ىف لوحتلا اذه قفاوو

 عورشم دادعال م ١؟١1 ثلاثلا تتسونا ابابلا

 نسو . ةسماخلاب ةفورعملا ىه ةيبيلص ةلمح

 لوصوب م ا١؟ 14 ةلس عورشملا اذه ذيفنت

 ىلع راصحلا هئاغلاو ريبك ىبيلص لوطسأ

 نم مودقلاب لداعلا ناطلسلا عرسأو . طايمد

 ةلمحلا ةذه عفدل رصم ىلا ماشلا لامش

 نم ابيرق قيرطلا ىف وت هنكل « ةيبيلصلا
 ةيبوبألا ةلودلا ميسقت هتافو بقعأو « قشمد

 تناكو « ىبوبألا تيبلا دارفأ نيب ىرخأ ةرم

 كلملاب بقلملا دمحم هنبا بيصن نم رصم
 دالبلا نع عافدلا ءبع هيلع موق « لماكلا

 . ةيرصملا

 ىلع ءاليتسالا نويبيلصلا عاطتساو

 حور لماكلا ناطلسلا رهظأ اذه عمو « طايمد

 وحن امومع نويبوبألا اهيلع راس ىتلا ةملاسملا

 دمعف لداعلا هنبا مايأ لئاوأ ذنم نييبيلصلا

 اهتفسب ةضيارلا ةيبيلصلا ةلكشملا ةحلاعم ىلا

 ةخضوافملا ضرعب « طايمد ىف اهدونجو

 . نيفرطلا ةمارك ىلع ةظفاحملا عم ةحلاصملاو

 نأ لماكلا ناطلسلا ضرع ام ةصالخو

 بس غو نس



 ءىطاوسلاو طايمد نع نويبيلصلا ولجي

 ناطلسلا مدقي ناو « امات ءالج ةيرصملا

 « سدقملا تيب ةنيدم كلذ لباقم نييبيلصلل

 مهنم اهذخأ ىتلا ةينيطسلفلا ندملا ملظعمو
 سدقملا تس ةكلمم ىأ « نيدلا حالسص

 نيتدلب ادع ام « ابيرقت اهلك اهدالبو ةييلصلا

 ةيرصملا فارطألا دنع نيتعقاو نيتريغص
 امهل امل كبوشلاو كركلا امهو « ةينيطسلفلا

 نييبيلصلا نأ ريغ « ةيجيتارتسا ةيمهأ نم
 ناك ولو « ىخسلا ضرعلا اذه اوضفر

 دعب « هلوبق ىف اوددرت امل طقف اينيد مهضرغ

 مهل لزني لماكلا ناطلسلا نأ مهل حضو نأ

 ندملا نم اهريغو سدقملا تيب ةنيدم نع
 امآ . ةيحيسملا ةنايدلا لوصأب ةقلعتملا

 ناطلسلا ضرع ضفر ىلا تعد ىتلا بابسألا
 ىبيلصلا ركسعملا ف ىوبابلا بودنملا نأ ىهف

 نوكت ال ةضوافملا نأ ىأر سوبيجالب همساو

 ةحلاصملا نآو ؛ نييويألا ةميزه دعب آلا

 اهملستب ةيدف عفد دعب الا نوكت ال

 مث . طايمد نم اوكرحتي نأ لبق نويبيلصلا
 هذه ىف تكرتشا ىتلا ةيلاطبالا ندملا نا

 اهيلع زع أاهعامطأو اهلاومأو اهدونحب ةلمحلا

 نع ءالحلا اهانعم طورش كانه نوكت نأ

 ماهلا ىراجتلا رغثلا كاذنقو ىهو « طايمد

 نأ ةيلاطيالا ةيراجتلا حلاصملا عيطتست ىذلا

 . ةيرصملا دالبلا فوج ىلا هنم ذفنت

 ىلع لينلاو « م 1؟١81 ةنس فيص قو
 كرحت « ىونسلا ناضيفلا ءامب ءالتمالا كشو

 هيلع تدقعتا اميسح « طايمد نم نوسيلصلا

 مهرارق ىلا اولصي مل مهنأل « ةديلبلا مهتاين

 مهريكفت نم ارهش رشع ةينامث دعب الا اذه
 ركسعملا ىلامشو « اخلط ةدلب ةلابقو . هيف

 تفقوت « حانط مومشأ رحب دنع ىبوبألا

 ادادنقتستا شيلاورلا قا ةييلعلا تاوقلا
 نع ممهتلازاو « ءارولا ىلا نيبوبألا عفدل

 لماكلا ثاطلسلا نأ ريغ . ةرهاقلا ىلا قيرطلا

 تقرغف « روسجلاو دودسلا نم ريثك حشفن رمأ
 ثبلي ملو © ىضارألا نم ةعساش تاحاسم

 مدقتلا نع مهقوعت هايملا اودجو نأ نويبيلصلا

 ةبركسعلا مهتدعاق نع مهلزعتو ؛« مامألا ىلا

 مومشأ ةدلب دنع اقيض اشرط ادغ ام « طايمدب

 تيهذو © نويبيلصلا رصحتا اذكه . حانط

 ملو « ةرهاقلا وحن ايونج فحزلا ىف مهلامآ

 اقيرط مهسفنأل اوقشي نأ الا صيحم مهل قبب
 اولتهاو ؛ طابمد ىف مهتدعاق نع الامش

 مالظلا حنج ق باحسنالل تيمتسملا ةصرف

 ؛ مهدوصقم نيبو مهنيب ركسعلاو ءاملا لاحف

 سيلو -- كلذ دنع . ةحداف ةميزه مهقحلو

 نع ماتلا ءالجلاب ويبيلصلا ىضر -- هلبق
 « طرش وأ ديق ريغ ىف ؛ ةيرصملا ىضارألا

 . 1؟؟١ ةلس رخاوأ

 ةيبيلصلا ةلكشملا ةحلاعم ةركف نأ ىلع

 سن ىف ىوه تيقل ةحلاصملاو ةضوافملاب
 ترادو « ىناثلا كيردرفق ىناملألا روطاربمالا

 تلصو تالسارم لماكلا ناطلسلا نيدو هئيب

 نيب ةيملس ةدهاعم ىلع قافتالا ةلحرم ىلا

 ىلا كيردرف روطاربمالا ءاجو « نيقرطلا

 هدنج نم ةيزمر ةلف سأر ىلع نيطسلف

 عما ع هكا



 ىف ةديرفلا ةدهاعملا هذه عيقوتل < 1559 ةنس

 هذسصه تصنو . ىطسولا روصعلا خيرات

 ةنيدم لماكلا ناطلسلا ملسي نأ ىلع ةدهاعملا

 ءرابتعاب كيردرف روطاربمالل سدقملا تبب
 كلذك هل ملسي نأو « ةيسيلصلا ةلودلا كلم

 ىلا اكع نم جحلا قيرطو ةرصانلاو محل تيب

 دحسلاا ةقطنم لظت نأ ىلع « سدقملا تيب

 ديب ةينيطسلفلا ندملا ضعب نع الضف ىصقألا

 ىناثلا كيردرف روطاربمالا دهعتو . نيببويألا

 ةلمح ةيآ عنم ىلع لمعي نأب كلذ لياقم

 دادمألا فقوي ثأو « ابروأ نم ةيبيلص
 ةيكاطنأب ةيبيلصلا تارامالا نع ةيبروألا
 ناطلسلل اميلح نوكي نأو ©« سلبارطو

 ةيلماكلا ةدهاعملا هذه نأ ريغ . لماكلا

 طاسوألا ىف اريرم ادفقن تيقل ةيكيردرفلا

 لطاسوألا نع الضف « ةيبروألا ةيحيسملا

 اهنأب ملعلا عم ؛ ماشلاو رصم ىف ةيمالسالا

 ةدعل نيسيلصلاو نيملسملا نيب مالسلا تنمض

 وأ ةكرح نأ كلذ ىلع ليلدلا نمو . نينس

 رشنتا ام معرب ثدحت مل ىربك ةيبيلص ةلمح
 ءانبأ نيب اميف مصاختلاو عازنلا رابخأ نم
 ةافو مغربو « ماشلاو رصمب ىبوبألا تيبلا

 بارطضاو ؛« 308 ةنئس لماكلا ناطلسلا

 ىبصلا كلملا ةدم ةيبويألا ةلودلا لاوحأ

 هملخ ىذلا وهو « لماكلا نب ىناثلا لداعلا
 .م1 ةنس لماكلا نب حلاصلا هوخأ

 بحس نم ىبنايسلا قفألا ولخ نأ ريغ

 ىف مئاد ماع مالس هانعم نكي مل ةريبك ةيبيلص

 ةيلوغم امويغ نأ كلذو « طسوألا قرشلا

 ثيح ايس برغ فارطأ قوف كاذنقو تعمجت
 هذه تحم نأ ثبلت ملو « ةيمزراوخلا ةلودلا

 رسانمو الولف اهدونج لعج امات اوحم ةلودلا
 ىف نييغارلا ةمدخ ىف لوخدلا لواحت ةرثعبم
 هلك طسوألا قرشلا لعج امك ؛ اهمادختسا

 لج فحز نم لوغملا هب موقي فوس امل ةضرع
 ةيعسوتلا مهتكرح تايضتقمل ةيعاوط لجاع وأ
 نب بويأ حلاصلا كلملا لخدأو . ةيمارتملا

 تائف ةيمزراوخلا مذارشلا هذه نم لماكلا

 هذه تلصوو ؛ سراف فالآ ةرشع اهتدع

 قشمد ىحاوض تمجاهف « ماشلا ىلا تائفلا

 سدفقملا تيب ةنيدم تمجاه امك « ةيداعملا

 ةنسم حلاصلا كلملا مساب اهتلتحاو ةيبيلصلا

 ىبايسلا ثزاوتلا لتخا اذكهو © 4
 ايروأ ىف ةيبيلصلا رئاودلا قلقأ الالتخا

 . ديدج نم طسوألا قرشلاو

 نزاوتلا حيحصت ىف لمألا باب نمو
 ىلا تلصو امساح ايبيلص احيحصت ىسايسلا
 ةداقب ةيسنرف ةيبيلص ةلمح ةيرصملا ءىطاوشلا
 ةلمحلا هذه تقلأو اسنرف كلم عساتلا سيول

 ةقباسلا ةيبيلصلا ةلمحلا تلعف امك اهيسارم

 عساتلا سيول كلملا دارآ امنأكو « طايمد جراخ

 ةلمحلا براجت نم ةيادبلا هذهب ديفي نأ كلذب
 اهئاطخأ مظعم ىف عقو هنأ نيح ىلع « ةقباسلا

 ىلا انه ارطضم بتاكلا لمجت ةجرد ىلا
 ثداوح فصول ةهباشتم تاريبعت لامعتسا

 . نيتلمحلا ىف ةهباشتم

 « اضيرم لماكلا نب حلاصلا كلملا ناكو

 زيمجت ىلع فكع لب ضرملل ملستسي مل هنكل
 همس ميم وا 0



 دنع الوأ هشويج عمجف « رهنلاو ربلا ىف هتاوق

 « ريعصلا رحبلا ىبونج حانط مومشأ ةدلب

 لعجو « كارتألا كيلامملا نم اهمظعم ناكو

 . تدغ ىتلا ةروصنملا ةدلب ىف هتدايق زكرم

 نييبيلصلا ىلع لماكلا هبيأ راصتتاب ةروهشم
 ىف حلاصلا كلملا رثكأو . ةقباسلا ةلمحلا ىف
 امل ادادعتسا تاوقألاو ةحلسألاب طايمد نيومت

 بلطتي راصح وأ موجه نم اهيلع عقي هاسع
 ني نيدلا ارش دئاقلا دهون ةلئوط واع
 .. ربلا ىلع لوزنلل شيجلا نم ءزجب هيومح
 . رخآلا ربلا ىلع اهسفن طايمد ةلابق ىبرغلا
 ةركفب الوغشم ناك نيدلا رخف دئاقلا نأ ريغ

 هدوجو ةرورضو « حلاصلا كلملا ةافو لامتحا

 ىف كرتسشيل ىبويألا ركسعملا نم ابيرق وه
 «ةافولا رابخآ ولتت ىتلا تاسفانملاو تارماؤملا

 تتابو « حانط مومشأ ىلا هركسعب بحسناو

 فلكملا شيحلا نم ةمورحم طايمد ةنيدم

 امهلهأ اهنع لحر نأ ثبيلت ملو « اهتسارحب
 نود طايمد نويل صلا لخد اذلو . نيلفاج

 ىلع اولوتساو ؛ راصح وأ لاتق ىلا ةجاح

 . ةدراب ةمينغ اهيف ام

 فحزلا ىلع ىبيلصلا ىأرلا رقتسا مث

 شويحلا تجرخو « ةروصنملا وحن ابونج

 امنيبو . 1؟48 ربمفون ىف طايمد نم ةيبيلصلا
 كلملا قوت ابونج مهفحز لوأ ىف نويبيلصلا
 نأ عساتلا سيول كلملل ىءارتف « حلاصلا

 ارصن نيسيلصلل تبتك اهتئيشم ىف ريداقملا

 ةجوز مايق نع رابخألا تضخمت مث اعيرس
 نوئش ىلع ردلا رجش اهمساو حلاصلا كلملا

 « رصم ىلا دهعلا ىلو لصمب امشرر ةلودلا
 ىذلا رصنلا ةعرس ىلا نويبيلصلا نأمطاف

 كلملا عاطتسا اريخآأو . ريداقملا مهل هتءاش

 ىسيئرلا ىبيلصلا شيجلاب لصي نأ ىسنرفلا
 « ريغصلا رحبلا ىلع ةعقاولا نومربلا ةدلب ىلا

 ىبوبألا ركسمملا نيب الصاف رحبلا اذه حبصأو

 ةدلبو ةليدج ةيرق ىلا حانط مومشأ نم دتمملا
 ىف زكرتملا ىبيلصلا ركسعملا نيبو ةروصنملا
 نيعقوملا نيذه نم ناشيجلا شوانتو كومربلا
 رخاوأ ىتح ىأ - رهش فصنو نيرهش ةدم

 هذه ىف ىسنرفلا كلملا ناكو . 1؟٠0 ةتس رياني

 ى بشدخلا نم رسج ةماقاب الوغشم ءانثألا

 ركسعملا ىلا هنم ريعيل ريغصلا رحبلا ضرع
 ادغ عورشملا اذه نأ ريغ ؛ ىبويألا ىرصملا

 نأ دعب هيف لمعلا فقوو « ديفثتلا ليحتسم

 دشرأو ىبيلصلا ركسعملا ىلا ةنوخلا دحأ ءاج

 ىلا اهنم هشيج روبعل ةضاخم ىلا كلملا
 عئالسطلا تربعو . ىبوبألا شيجلا عقاوم

 ىخأ ةدايقب رجفلا لبق موي تاذ ةيبيلصلا
 ىلع ةأجف تمجه ىتح تمدقتو « كلملا

 نافرطلا كبتسشاو . ةليدج ىف ىبويألا ركسعملا
 ىف اليتق نيدلا رخف دمئاقلا تام اماع اكاتشا

 ركسمملا ىلا ةيبوبألا دونجلا ترقهقتو هلئاوأ

 عمئالسفلا اهءاروو « ةروصنملاب ىسيئرلا
 رصنلا نأ ىشنرفلا كلملا وخأ نظو « ةيبيلصلا

 «ىندأ وأ نيسوق باق ىحضأ عيرسلا ىبيلصلا

 عيرسلا رصنلا ىف هلظ ىأر نأ ثبلي مل هنأ ريغ

 ةروصنملا ةدلب لخد ذا « ةييخلا لك بيخي

 برتقي دكير مل مث « ةمواقملا نم ةيلاخ اهدجوف

 مااا دع



 ةكرح هشويحب تطاحأ ىتح ىكلملا رصقلا نم
 .رصنلا بلقتا اذبو . اهيلع قفتم ةيقيوطت
 دنع ةماط ةميزه ىلا ةليدج دنع ىبيلصلا

 . ةيبيلصلا عئالطلا ددع مظعم وهو
 « ريغصلا رحبلا ربعف ىسئرفلا كلملا امأ

 شيجلا هب موقي فوس امل ادادعتسا مدقتو

 ىمح ذئذئمو . ةيموجه تاكرح نم ىبوبألا
 نوسوبألا لدابتو « نيشرملا نيب لانقلا

 ركسعملا لظو « ةميزهلاو رصنلا نويبيلصلاو
 المأ ؛ ةروصنملا جراخ هعضاوم ف ىبيلصلا

 نيب ىبويألا ركسعملا ىف عازنلا بدي نأ ىف
 هاشناروت دهعلا ىلوو ردلا رحش ةناطلسلا

 ىف عقب مل اعازن نكل . رصم ىلا هلوصو دنع
 كلملا اهيلا نماطت ىتلا ةعرسلا ىف وأ ةروصلا
 ىلا ديدجلا كلمل  ليضصو لب « ىسنرفلا
 ةراهم ىلع لدو فقوملا مامز ملستو ةروصنملا

 . ةعونتم ةيبرح ريبادت نم ذختا امب ةقئاف
 هاشناروت رمأ نأ ريبادتلا هذه لوأ ناكو
 اهلمحو « ةفيفخلا نفسلا نم لوطسأ راضحاب
 ناكم ىلا لامحلا روهظ ىلع ةلصفم ىهو

 اهبيكرت مت ثيح « ةروصنملا ىلامش ديعب

 بكارملا عنمل اهمادختساو لينلا ىف اهميوقتو
 نم طايمد نم نؤملاب ةدراولا ةيبيلصلا
 عاطتساو . نييبيلصلا ركسعم ىلا لوصولا
 تتابو « ةمهملا هذهب ضهني نأ لوطسألا اذه
 مل مث . ةعاجملاب ةددهم ةيبيلصلا شويجلا
 ةيئابولا ضارمألا اهتبقعأ نأ ةعاجملا ثبلت

 ىتلا هيئوفيتلا ىمح اميسم الو « ةئيبخلا
 . اتيمم الاعتشا ىبيلصلا ركسعملا ف تلعتشا

 « هشيج ةداق سلجم ىنرفلا كلملا عمج اذلو

 ىلع « طايمد ىلا رقهقتلا بوجو مهعم ررقو

 بكارملا ىلع ىحرجلاو ىغرملا ةدوع نوكت نأ
 ” ةدوع نوكت نأو ؛ ليتلا ىف ةيقابلا ةيبيلصلا

 . روكسرافو نومربلا قيرط نع شيجلا
 رهنلاو ربلا ىف ةيرقهقتلا ةكرحلا هذه تأدبو

 ةيادبلا هذه تناكو © !؟٠0 ةنس لدربأ لئاوأ

 نم جرخت نأ ةيويألا ركاسعلل ةنذؤم
 . مهرقهقت ةلقرعو نييبيلصلا ةدراطمل ةروصنملا

 ةدراطم نم تبلقنا نأ ةيلمعلا هذه ثبلت مل مث

 ةطاحالا اهضرغ ةيقيوطت ةكرح ىلا ةلقرعو
 ميلستلا ىلع اهرابجاو ةيبيلصلا شويجلاب
 وهو ىسنرفلا كلملل ةموتحملا ةميزهلا تءارتو

 داكي الو « كاذتقو ىمحلاب ضرملا مالا جلاعي

 ىضر اذلو « هسرف رهظ ىلع سولجلا عيطتسي

 . ناوألا تاوف لبق ميلستلاب

 اريسأ ىسرفلا كلملا تلمحف ىبويألا دنحلا نم

 نجس ثيح ةروصنملا ىلا لسالسلا ىف البكم

 راد ىهو « نامقل نب ميهاربا اهيضاق رادب ةدم

 ةروصنملاب راوحلا عراشب ةممئاق لازت ال

 ولحي نأ ىلع نافرطلا قفتا مث . ةيلاحلا

 رحبت نآو « امات ءالج طايمد نع نويبيلصلا

 قى ةيرصملا ءىطاوشلا نع ةيبيلصلا نفسلا

 نيعت ةيلام ةيدف عفدب كلملا دهعتي نأو « ةعرس

 رابك نم لك عفدي نأو اهعفد دعومو اهغلبم
 لباقم كلذ لكو « هسفن نع ةيدق نيسيلصلا

 الضف « نييبيلصلا رابكو كلملا حارس قالطا

 ةفئاط تءاجو

 ا عل



 ىلع كلذك قافتالا مت نيذلا ىرسألا ةماع نع
 نم طسق رخآب ءافولا دعب مهحارس قالطا
 . ةيكلملا ةىدفلا طاسقأ

 هذه دعب ةيبويألا ةلودلا لاوز ناك مث

 كيلامم ةلاسب اهيف ترمل ىتلا ثداوحلا
 ردلا رحش هجوز ةعاجشو حلاصلا ناطلسلا
 هاشئاروت نأ كلذ . هاشئاروت هفلخ ةراهمو

 لضفلا باحصأ مهو « هيبأ كيلاممب نظلا ءاسأ
 عم نولمعي مهنأ دقتعاو « ةروصنملا ةعقو ىف

 رح قياضي ذخأف « هعلخ ىلع ردلا رحش

 هيبأ لاومأ ةزايحب اهمهتيو « لئاسولا فلتخمب

 ءامعزبو اهب كتفلل ةرمارم ربدو « هنع اهئافخاو
 لثم ىلا هوقبسس ءالوؤ مه نأ ريغ . كيلامملا
 روكسراف ىف ةلتق رش هولتق ذا « مهل هربد ام
 ةلودلا ةياهن تناك اذكهو . ١١5.٠ ةنس
 . رصم ىف ةيبودألا

 ةلودلا خيرات نأ انه نهذلل ردابتي امير

 نيوكتل اًهيرات نوكي نأ ودعي ال ةيبوبألا

 حالص مادختساو « ةدحتم ةيمالسا ةهبج

 ةوق نم ةدحتملا ةهبجلا كلتب هل ىدأت امل نيدلا
 ةيسيلصلا سدقملا تيب ةكلمم اهب مده ةيركسع

 هليصفتو هتلمج ىف حيحص كاذو اذهو ابيرقت

 نييبويألا نيطالس مظعمل ققحت ام هيلع لديو
 نم هاشناروت مايآ ىلا نيدلا حالص مابأ ذنم

 امهنيب امو ملسلاو برحلا نيدايم ىف تاقيفوت
 ناطلسلا اهب رهتشا ةرهام ةيسامولسد نم

 ىتلا ةيقدتبلا ةدهاعم ف لضفلا بحاص لداعلا
 نع ةعبارلاب ةفورعملا ةيبيلصلا ةلمحلا تدعبأ
 ةدهامملا بحاص لماكلا ثاطلسلاو « رسم .

 تاعورشم تلطع ىتلا ةيكيردرملا ةيلماكلا

 قئاثولا نم انيدلو نينس رشع ةدمل نييبيلصلا
 لضافلا ىضفاقلا تاددحتم نم ةلوقتملا

 ةبربلا تاوقلا دادعأ ريدقت ىلع دعاسي ام

 ىف نيدلا حالص اهب ناعتسا ىتلا ةيرحبلاو

 ةيربلا ثاوقلا ردقتو ةفلتخملا ةيبرحلا هلامعأ

 نم سراف فلأ رشع ةسمخ نع لقي ال امب الثم

 ماشلا شويج ادع كئلوأو « داركألاو كارتألا

 .ةيماشلاو ةيرصملا ميلاقألا نابرعو « ةريزجلاو

 ةعونتم نفس ىلع ةيرحبلا تاوقلا تلمتشاو
 لحاوسلا ةيامحل ةنيفس نوسمخ اهتدع
 موجهلا لامعأل نوثالثو « ةيماشلاو ةيرصملا
 هذه تعونتو . نييبيلصلا ىناوم ىلع ىرحبلا
 ةديرطلاو بارغلاو ىنيشلا اهنم ثاكف « نفسلا

 « ةلامحلاو ةسطبلاو ةيدنلشلاو ةقارحلاو

 ىلع حالطصالا ىرجو لقوقلاو شوكرملاو

 لاجر مساب نفسلا هذه لاجر ةيمست

 نيدلا حالص ةيانع نم غلب امك « لوطسألا
 هامس اصاخ اناويد اهل لعج ام ةيرحللا نوئشب

 . لوطسألا ناويد

 ةبربلا تاوقلا هذه تاقفن تدمتعاو

 تاقئفت نم ريبك ءزج دمتعا امك « ةيرحبلاو

 هل حأ ىعاطقا ميظنت ىلع « امومع ةلودلا

 بتاورلا ماظن لحم ماشلاو رصمب نيدلا حالص

 هلبق نييكتزلاو ةقجالسلاب ةوسأ « ةيطعألاو
 ناطلسلل تاعاطقا اهلك ىضارألا تراص اذل

 ةيبودألا ةلودلا ءارمأو ىبوبألا تببلا ءانبأو

 ىلا تاعاضطقالا هذه تمسقلاو . اهدانجأو

 صنخا ىتلا ةيرادالا تاعاطقالا امهو « نيعون

 تس عال6 سس



 رابكو ىبونألا تيبلا ءانبأو ناطلسلا اهب

 عم ةداع قفتي هذه نم لكو نيفظوملاو ءارمألا

 ةيبرحلا تاعاطقالا مث « ةيرادا ةيميلقا ةدحو
 عضطقملا هيدوإي ام لياقم ناطلسلا اهحنمي ىتلا

 نم ددع ءانتقاب ةيبرح تامدخ نم ةلودلل

 «برحلا نمز لماعلا شيجلل مهميدقتو ناسرفلا
 لب « ةيثارو اهيعونب تاعاطقالا هذه نكت ملو

 « ةايحلا ىدم ةدحاو دبل ىف عاطقالا لظ املق

 ىربكلا فئاظولا نأ كلذ ىلع اليلد ىفكو

 « ريغتت ال ةنيعم تاعاطقا ىلا ةطوبرم تناك

 ىلعأ ةفيظو ىلا ام ةفيظو بحاص لقتتا اذاف

 . اذكهو , ديدج عاطقا ىلا كلذب لقتنا

 هدراومو ىعاطقالا عيظنتلا ىلا ةفاضالابو

 نم اريبك اءزج اهئم ةلودلا تدمتسا ىتلا

 عبانم ةدع ىلع كلذك ةلودلا تدمتعا « اهتاقفن

 نم لصحتملا جارخلا اهمهأو ©« ىرخأ ةيلام

 درمزلا لثم نداعملا جارخو « ةعورزملا ىضارألا

 ًاشنأ ىتلا ةاكزلا لاومأو « ورطنلاو بشلاو

 لاومأو « اصاخ اناويد اهلجأ نم نيدلا حالص

 ةدراولا ةيبنجألا رجاتملا ىلع ضورفملا سمخلا

 لاومأو ؛ ةيردنكسالاو طايمد ىلا ايروأ نم

 اهبلجي ىتلا عئاضبلا ىلع ةموسرملا سوكملا
 باذيع ىلا رمحألا رحبلا ىف ةيمراكلا راحتلا

 . سيوسلاو روطلاو ريصقلاو

 ىبودألا رصعلا كلذ ى ةراحتلا تطشنو

 ةيراجتلا نفسلا دادعأ نأ هيلع لد اطاشن

 اهدحو ةيردنكسالا ءانيم ىف ةيسارلا ةيبروألا
 نيئالثو اعيس م 1١١46 ةنس ءاتش ىف تغلب

 ىف اريثك تداز دادعألا هذه نأ دبالو ةئيفس

 ةحالم ودغت نيح فيصلاو عيبرلا ىلصف

 طسوتملا ضيبألا رحبلا ف ىلسولا روصعلا

 . راطخألل اضرعت لقأ

 ابروأ نم اههابشأو نفسلا هذه تبلجو
 ةيرصملا ىناوملا رئاسو ةيردتكسالا ءانيم ىلا

 خوجحلاو ءارفلا نم ةريبك تايمك ةيماشلاو

 « ةحلسألاو باشخألاو ديدحلاو ثنارطقلاو

 ىلع ةيوبابلا تاموسرملا ميرحت مغر كلذو

 ةيدرحلا داوملا قف رصم عم اورجاتي نأ راجتلا

 . ةيبرح ضارغأ ىف اهمادختسا نكمي ىتلا

 نم مهمظعمو -- نويبروألا راجتلا لفغأو

 « تاموسوملا هذه ةيونجلاو ةنذايبلاو ةقدانبلا

 عئاضب هذه مهعئاضب نامثأب اورتشا مهنأل

 اهبلطت ىتلا ةيبروألا قاوسألا تذغ ةيقرش

 لفلفلا اهمعأو «ىرخأ دعب ةنسةديازتمتايمكب

 دنللاو لفنرقلاو بيطلا زوجو ةفرقلاو

 ةليتلاو رمثلاو روخبلاو جاعلاو روفاكلاو

 ةشمقألاو نورطنلاو بشلاو درمزلاو ٌملْؤللاو

 ةيريوصعلاو ةيفانكلا "تاجوسنلاو ةعيقرلا
 ركسلاو طسبلاو ةضفلاو بهذلاب ةاشوملا

 . ىولحلاو

 علسلا هذه نم اريبك اءزج رصم تحتتآو

 درمزلا اهمجاتم تجرخأف ةعانصلاو ةيندعملا

 ناوسأ برق نم بشلاو « صوق برق نم
 نورطنلا ىداو نم ذورطنلاو تاحاولاو

 اهزكارم تجرخأ امك « ةراطخلا ضفخنمو

 ةيردنكسالاو طايمدو سينت ىف ةيعانصلا

 نع الضفق «© تاجوسنملا عاونأ قيبدو

 ركسلا نم ةريفو تايمك تحتتأ ىتلا رصاعملا

 . ىلبقلا هجولاب

 متككل# علو



 تماقتسا ىتلا ىربكلا ةرهاظلا نأ ىلع

 اهنوك ىه ىراجتلا ناديملا اذه ىف رصم
 برغلا رجاتم ةراجتل ماعلا ىلودلا عدوتسملا
 ف ةمروألا عئاضبلا تسدكت امكف « قرشلاو

 اهيناوم تالتما « ةيلامشلا ةيرصملا ىناوملا
 ةكرحب رمحألا رحبلاو لينلا رهن ىلع ةيبونجلا
 لعج ام ةيقرشلا عئاضبلا تايمكنم اهيف ةيراجت
 اينملا نمو اينملا ىلا ةرهاقلا نم ىرهنلا قيرطلا
 ءىشب هبشأ « باذيعو صوقو طويسأ ىلا

 ىف دنهلا ىلا ةيناطيربلا ةيروطاربمالا قيرطب
 ريبج نبا فصوو . ىداليملا رشع نماثلا نرقلا

 ءان جاح فصو ميظعلا ىلودلا قيرطلا اذه

 رجالا نوئش نع ىوقتلاو جحلا نوئشب
 ىتح لحارم نيب لقنت ذا « سوكملاو لاومألاو.
 ةنيدم تناك اهنأب الثم صوق فصوف « باذيع

 رداصلا ةرثكل قفارملا ةعستم قاوسألا ةليفح

 ةيراغملاو نييرصملا راجتلا نم اهيلا دراولاو

 « ةشبحلا ضرأ راجتو نييدنهلاو نيينميلاو
 ىسارم لفحأ نم تناك اهناب باذيع فصو امك
 بكارم نأ بيسب « ىطسولا روصعلا ىف ايندلا

 اذهو « اهنم علقتو اهيلا طنهت تناك دنهلا

 ىعو « ةدج ىلا جاجحلا بكارم نع الضف
 . ةلج اهتدحاوو « بالجلا ىمست تناك ىتلا

 اذه ىف عئاضبلا لفاوق نم ريبج نبا دهشو
 اميس الو « ءاصحالا نع هزحعأ ام قيرطلا

 ةلصاولا دنهلا علسب ةلمحملا ةياذيعلا لفاوقلا

 ليخو « باذيع ىلا نميلا نم مث « نميلا ىلا

 لفاوقلا هذه ىف ةفرقلاو لفلفلا لامحأ نأ هيلا

 تلطعت اذاف « اهتايمك ةرثك ىف بارتلا ىزاوت

 * لبالا ءايعا ببسب قيرطلا ىف لامحألا هذه

 ىتح اهل سراح ال ةحورطم تيقب اهل ةلماحلا

 « تاقرسلاو تافآلا نم ةئوصم اهيحاص اهلقني

 ق ىداصتقالا ءاخرلاو نمألا لاوحأب اهيونت

 هذه نأ ريغ نيدلا حالص ناطلسلا نمز رصم

 ىف رصم زكرم ىلع ةلادلا ةيفصولا تارابعلا

 دقن نم لخت مل نييبويألا نمز قرشلا ةراجت

 ىف ( كرمجلا ) ناويدلا لاجر لامعأل ريرم

 انايحأ اوزيمي مل مهنأل « ندملاو ىناوملا فلتخم

 اذه عاتم اوصحفيف « رجاتلاو جاحلا نيب

 ىلع ةاكزلا اوضرفغيو « لاملا نع اثحب كاذو

 مل وأ لوحلا اهيلع لاح ءاوس « هنودجت ام

 لطبأ نيدلا حالص نأب ملعلا عم « لحي

 ريناند ةعبس ىهو © جاجحلا ىلع سوكملا

 اهعقدي ةيرصملا ريئاثدلا نم رانيد فصنو

 « ةدج وأ باذيعب هسفت نع دحاولا جاحلا

 . ةنيدملاو ةكم ةريم مسرب

 نم اءزج ليقثلا سكملا اذه ءاعلا ناكو

 اهب نيدلا حالص لهتسا ةبخض ةيسايس ةيلمع

 ةينسلا هتلودل ةبيطلا ةياعدلا باب نم هدهع

 ةدع تغلب اذلو . سانلا لهاوك نع فيفختللو

 ةدحاو ةرم نيدلا حالص اهاغلأ ىتلا سوكملا

 ةئام اهتميق « اسكم نيسمخ دحاو موسرم ىف

 رشع ىف رانيد نويلم ىأ « ايونس رانيد فلأ

 نم ةلئاه تايمك نع الضف كلذ « تاونس

 نم اهليصحت لطبأو « اهب حماس ىتلا لالفلا
 ناك ام سوكملا هذه نمو . مهيلع ةقحتسملا

 عئاضبلا سكمو « راهبلا سكم مساب افورعم
 مسرو « ليوطلا بشخلا مسرو « لفاوقلاو

 وراح



 « لسعلا ةعبرمو « ناتكلا ةرسمسو .شيتفتلا

 امأ . طخسلل ةريثلا سوكملا نم كلذ ريغو

 نأ وهف ةميكحلا ةيبيرضلا ةسايسلا هذه ىنعم

 ءاخرلا نم ريثكب عتمت ىرصملا ىبويألا عمتجملا
 تاءافعالا هذه ةيحان نم ءاوس ىداصنقالا

 ةكرحلا ةيحان نم وأ « سوكملا نم ةماعلا

 ةيحان نمو « رحبلاو ربلا ىف ةطشانلا ةيراجتلا
 ةراجتلا ةكرح اهتبلطت ىتلا ةيعانصلا ةضهنلا

 هتبلطت ام ىلا ةفاضالاب « ةيجراخلاو ةيلخادلا

 سإالملا عاونأ نم ةيرحبلاو ةيربلا شويجلا
 . ةمعطألاو نفسلاو ةحلسألاو

 لل ىداصتقالا ءاخرلا اذه نأ ودسو

 دعب ىتح ىبويألا ىرصملا عمتجملل ةفص
 ىتلا ةيراجتلا تادهاعملا ليلدب نيدلا حالص

 عم ادعاصق لداعلا ثاطلسلا نم هؤافلح اهدقع

 « ةيروطاربمالاو ةيلاطيالا تايروهمجلا
 رصعلا ىف نيحالفلا تاروث مادعنا ليلدبو

 ليلد نع الضف كاذو اذهو « هلك ىبوبألا

 نأ ةيبويألا ةيرصملا تاوقلا ةعاطتسا وه كلاث

 امهو « نيتريبك نيتيبيلص نيتلمح ىلع بلغتت
 « تدرب انح ةدايقب ةسماخلاب ةفورعملا ةلمحلا

 سول ةدايق ةسداسلاب ةفورعملا ةلمحلاو

 . اسنرف كلم عساتلا

 ى ةقيمع ةيحور راثآ ةيبوبألا ةلودللو

 ةحبتن « ماشلاو رصم ىف ةيمالسالا ةراضحلا

 ىلا ةعيسشلا نييمطافلا نم مكحلا لاقتتا

 هيلا دمع ام كلذ لوأو « نيينسلا نييبوبألا

 دفهاعم ليطعت نم هٌؤوافلحو نيدلا حالص

 سرادملا سيسأآتو « اهبهاذمو ةيعيشلا ةوعدلا

 اهريغو قشمدو ةيردنكسالاو ةرهاقلاب ةيئسلا

 ىتلا سرادملا هذه مهأو . ىربكلا ندملا نم

 رصعلا ىف ةيعماجلا ةيلكلا اهنم ةدحاولا تفدار

 ىتلا ةيحالصلا ةيرصانلا ةسردملا « رضاحلا

 راوجب نيدلا حالص رصانلا ناطلسلا اهانب

 ةيعفاشلا هقق سيردتل ىعفاشلا مامالا دحسم

 لبق ريبج نبا اهراز ةسردملا هذهو

 اهفصوو « قينألا حيسفلا اهؤانب لمتكي نأ
 ثيح نم اهلثم طسوألا قرشلاب رمعب مل اهنأب
 فوطتن نمل ليخيل هنا ىتح « ءانبلاو ةحاسملا

 مامحلا اهئازابو « هتاذب لقتسم دلب اهنأب اهيلع
 . قفارملا نم كلذ ريغ ىلا « بالطلل نكاسملاو

 ةيرصانلا ةسردملا هذه خيش ريبج نبا ىقلو

 ملو « ىناشوبخلا نيدلا محن وهو ؛ ةيحالصلا
 فداص هتيلو « هريغ رصم لاجر رابك نم قلي
 هيخأ وأ « نيدلا حالص ءاقل ىلع لمع وأ
 ىضاقلا وأ « شوقارق نيدلا ءاهب وأ « لداعلا

 ةماقا ىف لوألا لضفلا باحصأ مهو (« لضافلا

 . ةيوبألا ةلودلا

 ةيحالصلا ةيرصاتلا ةسردملا هذه نأ ىلع
 نيدلا حالص اهأشنأىتلا سرادملاىل وأ نكن مل

 هذختا ىذلا ةيعفاشلا هقف نأ امك ءرصم ىف

 هذه صصخو « ةيبودألا ةلودلل امسر ابهذم

 بعهذملا كلذك نكي مل « هسيردتل ةسردملا

 نأ عقاولاو . ةيانعب ىظح ىذلا ديحولا ىنسلا
 ىه رصمب نيدلا حالص اهأشنأ ةسردم لوأ

 « ةيرصانتلا ةسردملا كلذك اهمسا ةسردم

 ثيلت مل مث « صاعلا نب ورمع عماج راوجب
 نبا ةسردم مساب ترهتشا نأ ةسردملا هذه

 ةيعفاشلا نايعأ دحأ ىلا ةبسن « راجتلا نيز

 . ةصاخ
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 دعب فرعت تراصو « اهب سيردتلا أدب ىذلا

 فيرشلا ىلا ةبسن ةيفيرشلا ةسردملا ساب كلذ

 . كلذك اهب سرد ىذلا ركسمعلا ىضاق

 تماق كلذك صاعلا نب ورمع عماج راوجبو

 نيدلا حالص اهأشنأ ىتلا ةيحمقلا ةسردملا

 نأل اذه اهمساب تفرعو « ةيكلاملا ءاهقفلل

 نات مويفلاب اهفاقوأ نم ءاج ىذلا حمقلا

 ًاشنأو اهتبلطو اهيسردم ىلع ةرشابم عزوي
 ةيفوسسلا ةسردملا كلذك نيدلا حالص

 ةسردملا هذه ترهتشاو « ةيفنحلا بهذمل

 قوس ىلع تلطأ اهنأ لجأ نم اذه اهمساب
 . كاذتقو ةرهاقلاب نيقوسملا

 ةسامحلاب ةعيشملا ىوقتلا هذه تدتماو

 ةلودلا ءارمأو ىبوبألا تيبلا ءانبأ ىلا ةبرامعملا

 كلملا اشنأف اهئاسنو اهيفظوم رابكو ةيبوبألا

 ةسردملا نيدلا حالص وخأ دمحم لداعلا

 رمع نيدلا ىقت رخآلا هوخأ ماقأو ؛ ةيلداعلا

 ةسردملا وأ رعلا لزانمب ةفورعملا ةسردملا

 امك « هسفن نيدلا ىقت ريمألا ىلا ةمسن ةيوقتلا

 نأ دعب مويفلاب نيتسردم ريمألا اذه اشنأ

 ًاشنأو . هعاطقا نم اءزج مويفلا دالب تراص

 نيدلا حالص ناطلسلا ريزو لضافلا ىضاقلا

 ىهو « ةيكلاملاو ةيعفاشلل ةيلضافلا ةسردملا

 اهيتك تغلي ةبتكم ىلع توتحا ىتلا ةسردملا

 . مولعلا فلتخم ىف دلحم فلأ ةئام ليق اميف

 ةيشكزألا ةسردملا كلذك سرادملا هذه نمو

 دحأ شكزأ اهسسؤم ىلا ةيسن « ةيفنحلا

 ةسردملاو « نيدلا حالص ذاطلسلا ءارمأ

 ةجوز ءاروشاع تسلا ىلا ةبسن ةيرشاعلا

 ةببست « فوسرألا نيا ةسردمو . ريمألا اذه
 .قوسرألا نب هللا دبع نيدلا فيفع رجاتلا ىلا

 ف ةديدجلا سرادملا هذه ددع رمتساو

 سرادملا ترهثظف ؛ اظوحلم اروطت اهيف ميلعتلا روطت امك « نييبويألا نمز ومنو دايدزا

 اهأشنأ ىتلا ةيلماكلا ةسردملا وه فورعملا اههتومتو ثاكحلا ولع يسرد ةضضخلا

 اذه ىف اهقبسي ملو « رصم ىف اهعون نم ىلوألا تناكو « لداعلا نب لماكلا ناطلسلا

 قشمدب ةيلداعلا ةسردملا ىوس صصختلا
 دومحم نيدلا رون لداعلا ناطلسلا ىلا ةبسن
 نأ روطتلا كلذ نم ىرخأ ةيحانو ىكنز نبا

 ةلماش سرادملا هذه كرابق تح ةلبانحلا هقق سيردتل عسنت تذخأ سزادملا ضعب

 بويأ حلاصلا ناطلسلا اهسسأ ىتلا ةيحلاصلا ةسردملا فورعملا اهجذومنو ةعبرألا بهاذلل
 . ةيبويألا ةلودلا مايآ رخاوأ

 ةببويألا ةيفاقثلا ةضهنلا هذه رصتقت ملو
 تينب ثيحب « ماشلا ىلا اهتدعت' لب « رصم ىلع
 . ىربكلا ةيلداعلا

 ةدع سردت ىرج سرادملا هذه ىفو
 ثيدحلاو هقفلا بناج ىلا ةدعاسم مولع

 باسحلاو قطنملاو تاءارقلاو ريسفتلاو

 . اهيلا ةجاحلا بسحب ةفلتخم تايوتسم ىلع ؛ ىقيسوملاو ةئيهلا ملعو ةسدنهلاو ةغالبلاو وحنلا ىلع اهجمارب تلمتشاف

 تذتجا ةينسلا ةضهنلا هذه ىف اناعماو
 لعجو « طسوألا قرشلا دالب فلتخم نم ةيفوصلا ءارقفلا نم تاعامج ةيبويألا ةلودلا
 ةفوصتملا كتئلوأ نم نيدلا حالص ناطلسلا
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 ارود مهل صصخو « ىنسلا بهذملل ةاعد

 ةملك ىهو هاقتاخلا اهنم ةدحاولا ىمست

 اريثك عحش امك « ةدابعلا تيب اهانعم ةيسراف

 طبرلا ىنكس ىلع نييلحملا ةفوصتملا نم

 نيب نيلوحتم اظاعوو ةاده اونوكيل اياورلاو

 هاقتاخلا ىه ةيبوبأ هاقناخ ىلوأو . سانلا

 راتخاو « ةرازولا راد راوجب ءادعسلا ديعس

 ودس اميف ادمع رادلا هذه نيدلا حالص

 بترو « تاهج ةدع اهيلع فقوتو « مهنم
 امامح اهيناحب ىئب امك « ايموي اماعط اهتاكسل

 هذه ناكس ةيفوصلا سيئر دختاو .٠ ًاصاخ

 ةفيظولا هذه ىلوتو « خويشلا خيش هاقناخلا

 مهل ناك ام عم ىنيوجلا هيومح نبا دالوأ

 ةمدقتو شويحلا ةدايقو ةلودلا رييدتو

 مهرهشأو © ىزيرقملا لوق ىلع « ركاسعلا

 ىق نويبيلصلا هلتق ىذلا فسوب نيدلا رخف

 . ةروصنملا برق ةليدج ةعقو
 تيص ةيحالصلا هاقناخلا هذهل ىحضأو

 « ةيقوصلا زمر اهمسا راصو « عئاذ ىنيد

 سانلا ىتأي نأ ةعمج موي لك ىف داتعملا ادغو
 اودهشيل ةرهاقلا ىلا دالبلا فلتخم نم

 ىلا مهبكوم ىف نومهجوتم مهو « اهتيفوص
 نود « ىمطافلا مكاحلا عماجي ةعمجلا ةالص

 جورخب بكوملا اذه أدبيو « عماوجلا نم هريغ

 مادخ هيدي نيبو « هاقئاخلا نم خويشلا خيش

 ربكأ سأر ىلع ةلومحم ىعو ةفيرشلا ةعبرلا
 ىف ممهءارو ثورئاس ةيفوصلاو « مادخلا

 اذه لوصو دنعو . عوشخو نوكس

 ةيفوصلا لخدي « مكاحلا عماج ىلا بكوملا
 « ةلمسبلا ةروصقم كاذتقو اهمسا ةروصقم

 اهردص ىف ةبوتكملا ةلمسبلا ىلا ةراشا

 ويلا خيش ىلصيف « ةمخض فورحب

 « ةيفوصلا سلجي مث « دجسملا ةيحت نيتعكر
 ناذألا لبق ةءارقلل ةعبرلا ءازجأ مهيلع عزوتو

 ءىراق ماق ةالصلا تيضق اذا مث . ةبطخلاو

 نم تايآ عضب لترو « هاقناخلا ءارق نم

 رئاسلو نيدلا حالص ناطلسلل اعدو نآرقلا

 ةراشا ةباشثمب ءاعدلا كلذ ناكو « نيملسملا

 ثيح ( هاقناخلا ىلا ةدوعلل بكوملا دادعتسال
 . مهب كربتلل مهراظنتا ىف سانلا نوكي

 سرادملاو هاقتاخلا هذه ىلا ةفاضالابو

 هسوقطو ىرصملا عمتجملا حمالم تريغ ىتلا

 ةعلقلا نيدلا حالص طتخا نييبويألا نمز

 روسب رصمو ةرهاقلا ريوستىف عرشو ةرهاقلاب
 نيدلا حالص نأ حجارلا « ةراجحلا نم دحاو

 ىف نيريبكلا نيعورملا نيذه ىف ادب
 لعجي نأ ةعلقلا ءانب نم دارأف « دحاو تقو

 « اديدج انكس هشيجو هتموكحو هتلودل
 اهروصقو ةيمطافلا ةرهاقلاب هل ةلص ال

 لعجي ذأ روسلا ءائبب دارأ امك ؛ اهتابركذو

 « ةدحاو ةييرح ةدحو رصمو ةرهاقلا نم

 ةصاخ ةيسرح ىلا امهنم لك جاتحي ال ثيحب
 ةيرامعملا ةيحاتلا نم ةعلقلا ربتعتو . دنجلا نم

 نمو « تآشنم نم نيدلا حالص هأدب ام مظعأ

 نأو « هؤانب لمتكي نأ لبق قوت هنأ فورعملا

 اوفاضأ ادعاصف لداعلا ناطلسلا نم هءافلخ
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 ىنبف « ةريثك ةيميعدتو ةيئاشنا تافاضا اهيلا

 ,ةنئاكلا ىربكلا جاربألا ةثالثقلا لداعلا

 نيجربلا ءانب متأ امك « ىلبقلا بناجلاب
 ىبرغلا ىلامشلا نكرلا ىف نيعقاولا نيريبكلا
 روصقلاو ناويالا ىنبق لماكلا ءاج مث

 ءاسمهيلا ىدؤملا رسلا بابو ةيناطلسلا
 جاربأو « ريزولا بحاصلا ةعاقو تالبطصالاو

 رصم نيب ديربلا زكرم تدغ ىتلا لجازلا مامح
 ىلا ناوسأ نم ةيبوبألا ةلودلا دالب رئاسو

 ةبتكم تمض ىتلا بتكلا ةنازخو « بلح

 ةعلقلا ىلا لماكلا لقتو ©« لضافلا ىضاقلا

 راد نم وه لوحتو « يكحلاو ةرادالا نيواود

 نيدلا حالص اهنكس ىتلا ةيمطافلا ةرازولا

 روصقلا دحأ ىلا هذعب لداعلا هوخأو

 حلاصلا ناطلسلا ىنب مث . ةديدحلا ةيناطلسلا

 تدعآ ىتلا ةيحلاصلا ةعاقلا لماكلا ني بويأ

 نع اديعب ايناطلس انكسم نوكتل اصيصخ
 ةعلقلا تراص اذكهو . ةيموكحلا ىنابملا رئاس

 « رصم ىف شيجلاو طالبلاو ةموكحلا رقم

 ريغ . ىداليملا رشع عساتلا ثرقلا طساوأ ذنم

 ىوس اهنم قبب مل ةيلهألا ىنابملا هذه نأ
 ةديدج ثنابم اهلحم تلحو « اهعضوم وأ ءامسأ

 . ةيلاتلا روصعلاو ىكولمملا رصعلا ىف

 : الوأ ىهف روسلاو ةعلقلا ءانب ةيمهأ امأ

 سشيجلاو ىرادالاو ىموكحلا زاهجلا زيكرت نا

 نم اديدج اومن وبنت ةرهاقلا لعج ةعلقلا ىف
 ىلعفلا لاصتالا مت ىتح ؛ ةيبونجلا اهتيحان

 روسملا دادتما نأ امك « طاطسفلا نيبو اهنيب

 لسعج ةيلاسثلا اهتيحان نم لينلا ىلا ديدجلا
 اذه ى كلذك ةرهاقلا ومنت نأ ريسيلا نم

 ةمصاعلا تألتما كاذو اذهلو . هاجتالا

 ةرهاقلا راز ىذلا ىدادغبلا فيطللا دبع

 ريغ ةدم اهب لظو « نيدلا حالص دهع رخاوأ

 نم ةيئانبلا ةكرحلا هذه نع محن ام « ةريصق.

 ةماع تامامحو 6 ءانبلا ةيلاع ةينكس رود

 . ةفوقسم قاوسأو ةبيحر
 ءانثأ ىف ىدادغبلا فيطللا دبع لصتاو

 لاثمأ ةيبوبألا ةلودلا لاحر مظعأب هذه هتلحر

 خروملا بتاكلاو ؛« لضافلا ىضاقلا ريزولا
 ءاهب ريهشلا ىرادالاو 4 ىن اهفصألا نيدلا دامع

 اومهسأ نمم مهريغ ريثكو « شوقارق نيدلا ١

 تمجشو . ةريبك ةيبدأ ةيملع ةكرح قلخ ىف
 ةيملعلا ةكرحلا هذه اهرودب ةيبويألا ةلودلا

 اذلو « نيدلا حالص مايأ ذنم احضاو اعيجشت

 اذه متتخي نأ اهنتيطالسو ةلودلا هذه قح نمف

 ضارعت ساب فطاخلا ىراضحلا صيخلتلا

 نيذلا ةسايسلا لاجرو ءابدألاو ءاملعلا ءامسأل

 نيدلا مجن دهازلا ملاعلا « مهؤامسآ ةمدقتملا

 دعسألاو « ةيرصانلا ةسردملا خيش ىناشونحلا

 نوميم نب ىسومو « نيواودلا رظان ىتامم نبا
 نب نيدلا ردص خويسفلا خيشو 04 بيبطلا

 ديعس ةيحالسمملا هاقناخلا خيش هب ومح

 روما دادش نب نيدلا ءاهنو ؛ءادعسلا

 فورعملا نمحرلا دبع نيدلا باهش هليمزو

 2 ريهز نيدلا ءاهب عيظعلا رعاشلاو« ةماش ىبأب

 بحاص لصاو نب نيدلا لامج ىخاقلاو
 ةلودلا ءاهنتا ثداوحب لفاحلا خيراتلا

 . كيلامملا نيطالس دهع ةيادبو ةيبويألا
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 ىلوألا ةيكولمملا ةلودلا
 مداد ىفطنصم رمت روتكذ لل

 ( امك ل »عهع)
 هو سس

 سول ةلمح ىلع ققحي رصنلا دكي مل
 رصم تدهش ىتح ١١6٠١ ةنس ةيبيلصلا عساتلا

 ىتلا ةنطلسلا ىهو « كيلامملا ةنطلس مايق

 هسقت ةعساو تاحاسم اهمايأ زع ف تلمش

 ةيبويألا ةيروطاربمالا ةيسسيئرلا اهللاعم ىف
 نأ كلذ . طسوألا قرشلا ىف اهتقيس ىتلا

 ميلاقألا عسيمج تلمشث ةيكولمملا ةنطلسلا

 ةيروسو نيطسلفو رصم مساب ةفورعملا ةثيدحلا

 نم كيلامملا نيطالسل ناك امع الضف « نانملو

 ىف ندملاو عالقلا ضعب ىلع ةعطقتم ةدايس

 نم ةيقرشلا ةيبونجلا تاهجلاو تارفلا ىلاعأ

 ةقريو نادوسلا لامشو ىرغصلا ةيسآ
 . زاجحلاو

 نأ ىف ةديدحلا ةنطلسلا تححن اذاو

 لماوع ناف ؛ مكحلا ىف ىبويألا تيبلا فاذت

 هزرحأ ىذلا رصنلا ىلا عجرت ال حاجنلا اذه

 عسماتلا سيول ةلمح ىلع كيلامملا ةداقلا

 تنكم ةنطاب لماوع ىلا لب « بسحف ةيبيلصلا

 نأ تعاطتسا ةلود ةماقا نم ةداقلا ءالؤهل

 نأو ةلصاف ةعقو ىف ىلوغملا وزغلا ةجوم رسكت

 ةلحرملا ىف نييبيلصلا دض داهجلا ةكرح معزنت
 . قرشلاب ةيبيلصلا بورحلا لحارمنم ةريخألا
 ةراصملا ١# - م

 ىربكلا تاقيفوتلا هذه ىلا ةفاضالابو

 مهس ةديدحلا ةيكولمملا ةنطلسلا تمهسأ

 « اهتفاقثو ةيمالسالا ةراضحلا روطت ىف ريبك

 ىلا دادغب نم ةفالخلا زكرم لاقتتا ةحيتن

 رود نم هب تمهسأ امع الضف اذهو « ةرهاقلا

 كلاثلا نرقلا ذدنم ةيلودلا ةراحتلا ق لاعف

 سأر ىلا قيرطلا فشك ىتح ىداليملا رشع

 رخاوأ ىف اكيرمأو دنهلاو حلاصلا ءاجرلا

 . رشع سماخلا نرقلا

 ل مهمسا هيلع لدي امك -- كيلامملاو

 نع مهريغ ةيكلم وأ ةزايح ىف اوحبصأ ءاقرأ

 برحلا ق رسألا وأ ةلدامملا وأ عيبلا قيرط

 ةضورفملا ةيرضلا نم ءزحك وأ « ةاداهملا وأ

 لك ناك اذا نكلو . نيعباتلا ماكحلا دحأ ىلع

 نم قيقر لك نكي ملف اقيقر هلصأ ىف كولمم
 مالسالا ىف قيقرلا نا كلذو . كيلامملا ةقبط

 دالملاو مهل وصأ قفو © ضيبأ وأ دوسأ اما

 ناك لوألا عونلاف . اهنم اوبلج ىتلا ةديدعلا

 مهل لشم ريخو ةماع دوسلاو جونزلا نم
 نرفقلا ىف قارعلا بونجب جنزلا تاعامج
 . ىدالبملا معساتلا

 ىذلا ىدسثخالا روفاك ريمألا كلذكو



 . موك ( ه56 ىتنس نيب اميق رصم مكح

 ضيبألا قيقرلا وهو ىناشلا عونلا امأ

 لصألا ىف مهمظعمو كيلامملا مه ءالؤهف -
 ةيسسآ ميلاقآ فلتخم نم اوءاج كارتأ

 ثبلي مل مث . برحلاو ملسلا تاقوأ « ىطسولا
 عيمج لمش ىتح هانعم عستا نأ كولمم ظفل

 ريثك و ةيسآ برغ نم بولحملا قيقرلا عاونأ

 ةطيحملا تاهجلا اهيف امب « ابروأ ميلاقأ نم
 . ىطلبلا رحبلاب

 انين

 ىمالسالا عمتجملاىلع كيلامملا كئلوأ قفدت

 ىتلا دالبلا فالتخاب تنيابت ةريبك دادعأ ىف

 ةفالخلا مايأ ذنم كلذو « امهيلا نوبستتي
 شيحلا حيسصأ امدنع دادغب ىف ةيسابعلا

 قيقرلا نم ةديازتم ادادعأ ىوحي ىسابعلا
 ةجينت كيلامملا عاونأ ترثك مث . ضيبألا

 قيرط نع ىمالسالا عسوتلا ةكرح طاشنل

 ىكرتلا مهنم ناكف ةراجتلا وأ وزغلاو حتفلا
 « ىنمرألاو ىجركلاو ىبلقصلاو ىنانويلاو

 مهسفأ ةيمستب اعيمج اوهابت مهنكلو
 ىلع بلاغلا ءزجلا قالطا باب نم « « كارتأ »

 رثأ باحصأ اودغ نأ دعب اميس الو « لكلا

 :ىف ةيمالسالا ةسايسلا هيجون ىف حضاو
 مهتايح تحبصأ امك « ىطسولا. روصعلا

 « كلذ ةلشمأ نمو . نيفلؤملا ةسارد عضوم
 كولمملل ٠١58 ةئس قوتملا نوسح نبا فصو

 هديس هيواسي نآب الا ضري مل » : هنأب ىكرتلا
 فسي ال ؛ هيكرمو هسبلمو هبرشمو همعطم ىف

 نلتماحلا ىب اوك هللا سان ىلا ةقيفخ

 .رادلا سنكك « ىبسلاب نيبولجملاو « قرلا ىف
 مدختس امم كلذ هبشأ امو « باودلا ةسايسو

 اذا ىكرتلا ىضري سيلو .. قيقرلا رئاس هيف
 مسوتلا وأ شيج ةماعزب الا هقاثو نم جرخ

 ىهنلاو رمألاو « ةقرف ىلع ةسايرلا وأ هباجحب

 . « ةيبصع ىلع
 روصعلا ق ةريثك ةيخيرات دهاوش لدتو

 ةسرت ةبانعلا ىدم ىلع ةرخأتملاو ةمدقتملا

 دامع اوحبصيل مهيردتو كيلامملا ءالؤمه

 ةيميلقالا لودلا اهيلع تدمتعا ىتلا شوبحلا

 هذه نمو . ىمالسالا ملاعلا ىف ةلقتسملا

 (م 1١ه - همي ) ةقحالسسلا ةتطلس

 « دنجلا نم عونلا اذه ىلغ اهنيطالس دمتعا ذا

 (5١٠١؟ت) كلملا ماظن ريهشلا اهريزو فصوو

 لحارملا فلتخم « همان ةسايس » هفلؤنم ىف

 هديس ةيكلم هلوخد ذنم كولمملا اهب رمي ىتلا
 حبصبو ارح ودغي نيح « هقتع تقو ىلا
 كلس ىف ىقتري نأ عيطتسي مث نمو « اسراف

 هذه مايآ فو ةيسايسلاو ةيركسعلا فئاظولا

 داصتقالا نم لوحتلا "مع ةيقوجلسلا ةنطلسلا

 « ىركسعلا ىعاطقالا داصتقالا ىلا ىدقنلا

 ةيركسمعلا فئاظولا بابرأ راص ثيحب

 نوكلمتي كيلاملا نم مهمظعمو - ةيرادالاو

 . ىبرح ىصخش ىعاطقا ساسأ ىلع
 ل 1١74 ) ةيبويألا ةلودلا تراسو

 نع رشابم ريغ قيرطب تعرفت ىتلا ( 6
 ةدعاقلا هذه ىلع « ةيقوجلسلا ةيروطاربمالا
 ىدم ىلا كيلامملا ىلع دامتتعالا ثيح نم

 مدل يما اح



 « ىبويألا شيجلا نيوكت ىف ابيرقت فصنلا
 'ىعاسطقالا كيلمتلا ىف ميمعتلا ثيح نمو
 ماسسشلاو رصم ىف مهريغو كيلامملا كئلوأل

 نمو . طسوألا قرشلا ىف اهميلاقأ رئاسو

 نيدلا حالسص نا كلذ ىلع ةركابلا ةلدألا

 كيلاملا نم ةراتخم ةعومسجمب هسفن طاحأ

 ىف اقئاف اسردت اوبردو ةيانعب اوقنتا نيذلا

 ىكولمملا ماظنلا اذه ذخأو . برحلا نونف

 ءافلخ نمز عسوأ قاطن ىلع ومني ىعاطقالا
 تناكو « مهتاراماو مهكلامم ىف نيدلا حالص

 ىلا اهتبسنب نيببويألا كيلامملا نم ةعامج لك
 الثم ةيدسألاف ءاناطلس وأن اك اريمأ : اهسسؤم

 نيدلا حالص مع هوكريش نيدلا دسأ ىلا ةيسن

 ةيحالصلاو « رصم ىلع ةرطيسلا ىف هفلسو

 . اذكهو « هسقق نيدلا حالص ىلا ةبسن

 ةحالصلا تاعامجلا هذه تمهسأو

 نيدلا حالص بورح ىف ريبك مهسب ةيكولمملا
 ءامسأ ةرثك لدتو « اهدعبو نيطخ ةعقو لبق

 اذه دامتعا ىدم ىلع مهاحر جو مهاتوم

 كيلامملا دنج ىلع هتالمحو هبورح ىف ناطلسلا

 مهمظعم ناك نيذلا رارحألا هدنج بناج ىلا

 . داركألا نم

 ذوفنلا ةماخض ىلع رخآ ليلد ةمثو

 وهو « نيدلا حالص ةيروطاربما ىف ىكولمملا
  فاقوألاو ةيريخلا تاسسؤملاو راثآلا هلمحت ام

 قشمدو ةرهاقلاب كيلامملا كئلوأ ءامسأ نم

 . ىبوبألا رصعلا ىف ىربكلا ندملا نم امهريغو

 دعب نيببويألا ءارمألا بورح ىلع بترت مث
 مخضتو كيلامملا دادعأ دايدزا نيدلا حالص

 نب بودأ حلاصلا نمز اميس الو « مهذوفن

 ناطلسلا وهو ( ٠؟غو - ١؟٠4 ) لماكلا

 رصم ى ىبويألا تيبلا نيطالس نم ريخألا لبق
 ليمب رعشي مل حلاصلا كلملا نا كلذ

 . داركألا كيلامملا نم دنحلا وحن

 مهريغو ةيلماكلا ىف اريثك قثب مل هنا امك

 هتدعاسمب مهل ناد نيذلا كيلامملا فئاوط نم

 نم ٍرثكأ اذلو . ةتطلسلا ىلا لوصولا ىف

 فلتخمنم مهدروتساو « ددجلا كيلامملا ءارش

 كارتألا نم مهمظعم ناك ناو « قاوسألا

 حلاصلا ديش كلذ دعبو « ةيكرتلاب نيثدحتملا

 ىلع لطت هسفنل ةعلق ةضورلا ةريزجب بويأ
 ةوفص كيلامملا ءالؤه نم ىقتناو . لينلا رحب
 قلطأو . ةعلقلا كلتب هل اصاخ اسرح نوكتل

 كيلامملا مسا ةئفلا هذه ىلع ىكولمملا ميظنتلا

 رئاسس نع مهل ازيبمت ؛ ةيحلاصلا ةيرحبلا
 « ةقحاللاو ةقياسلا ةيحلاصلا كيلامملا فئاوط

 فئاوط نم اهريغو ةيلداعلا ةيرحبلا زييمتك

 لبق خيراتلا اهقرع ىتلا ةهباشملا كيلامملا
 . اهدعبو ةيبويألا ةلودلا مايق

 ةيرحبلا مساب ةئفلا هذه ةيمست نأ ىلع

 هذه تقصل ذا « لينلا رحب هردصم سيل

 رصم هف كيلامملا نم ةنيعم تائفب ةيمستلا
 نييلوسرلا نمز كلذك نميلا ىف لب « ماشلاو

 كيلامملا ىلع ىرج ظفللا اذه نأ ودبي اذلو

 ءارو ام دالب وأ ةيلامشلا دالبلا نم نيبولجملا

 احرش ظفللا اذه لسمتاوج حرشو « راحبلا

 ىسنرفلا خرؤلا وهو « امامت ىنعملا اذه قباطي

 ل عمل ل



 . رصم ىف ةيرحبلا كيلاملا نيب ةدم شاع ىذلا

 برعلا نيخروثلا نأ ريسفتلا اذه ديوي اممو
 ىلع ةيرحبلا ظفل نالطا ىلع اوبآد نبرصاعملا

 . راحبلا ءارو نم ةدفاولا ةيبيلصلا تاعانحلا

 ةيحلاصلا ةيرحبلا كيلامملا كئلوأ ىقلو

 رياربق ) ةروصنملا ىلع ىبيلصلا موجهلا ةمدص
 عازتنتا ىف لضفلا عجري مهيلاو ( 1؟٠8 ةلس

 رصم تفاك تقو ىف ةميزهلا باينأ نم رصنلا
 حلاصلا اهئاطلس قوت نأ دعب ناطلس نودب

 نأ ىلع . قياسلا ماعلا نم ريمفون ىف بويأ

 مامزي كسمت نأ قئدنع ءاش ظحلا نسح
 ةجوز ردلا رجش ىه « ةريدق ةأرما ةلودلا

 لصي امشير قوتملا بويأ حلاصلا ناطلسلا

 افيك نصحب هرقم نم هاشتاروت هتفيلخو هنبا
 ىلا نبالا اذه لصو مث . قارعلا ىلاعأب

 ةلودلا ديلاقم ردلا رحسش هتملسف « رصم

 ٠ نأ ىلع « نييبيلصلا دض لاتقلا تايلوئسمو

 ءامعز ىديأ ىلع م ١١6٠ هاشناروت لتقم

 ثداحلا وهو -- ةيحلاصلا ةيرحبلا كيلامملا

 ىدأ - رصم ىف ةيبويألا ةلودلا ىهنأ ىذلا

 « هثلم ىلا عارسالا نم دبال ناك غارف ىلا

 كتئلوأ ىديأ نم فقوملا مامز تلفي نأ لبق

 نم ريبك ددع ماشلاب ناك هنأ كلذ . ءامعزلا

 نينس ذنم اوعلطت نيذلا ىبوبألا تيبلا ءارمأ

 الضف اذهو . رصم ىلع ةنطلسلاب زوفلا ىلا

 ىلا ةيبرح ةيبيلص ةدجن ءىجم نم فوخلا نع

 رجش ىلع رايتخالا مقو اذلو . عساتلا سيول

 ىف نيعماطلا نيسونألا ءارمألا ةهجاومل ردلا

 حيلاصلا ناطلسلا ةجوز اهرابتعاب « رصم شرع

 دح عضول ةليبسوك اضيأ امبرو « بوبأ

 ىف كلذك نيعماطلا دارفألا' ضعب مالحأل

 ريزولا مهنمو ةنطلسلا نوئش دادشسالا

 . ىاطقا ىكولمملا ميعزلاو ىنايذهلا ىلع وبأ

 ةيكباتأ بصنم كلذ دعب ضرع مث
 ل ةلودلا بصانم مهأ نم وهو - ركسعلا

 ىتح نيرومغم اولظ نيذلا ءارمألا دحأ ىلع

 هلبقف « ىنامكرتلا كسا وهو تقولا كلذ

 وياسم ) كيلاملا ةلود دلوم مت اذكهو

 ىوس عقاولا ىف نكت مل ىتلا ( +1١0 ةنس

 ةيلخادلا اهتسايس ىف ةيوبألا ةلودلل رارمتسا

 عئانسص مهسفتأ كيلامملا نأل ؛ ةيجراخلاو
 نوكلش ىف مهتربخو « نيفلاسلا مهتداس

 ماظنلا ةرئاد ىف ةدودحم ةرادالاو ةموكحلا

 رصعلا ىف ماشلاو رصم ىف ماق ىذلا ىعاطقالا

 . ىوبألا

 رحم ةناطليسلا ةقدحتا اردت لوا ناكو

 ةيسن رفلا ةيبيلصلا ةلمحلا لويذ ءاهنا وه ردلا

 نيب اهيلع قافتالا مث ىتلا ةيدفلا طورش رارقاب

 ةجوز تعاطتساو . عساتلا سيولو هاشناروت

 غلبملا فصن عمجت نأ طايمد ىف سيول ثالملا

 نع ةيبيلصلا ةلمحلا تلجناو « هيلع قفثملا
 ةلودلا مايق دعب اكع ىلا ةيرصملا ءىطاوشلا

 ةضراعملا نم مغرلا ىلع ماي ةعضبب ةديدجلا
 قالطا ةركف رصم ى اهتيقل ىتلا ةديدشلا

 . ىسشرفلا كلملا حارس

 عيزوت ىف فرست ردلا رحش تذخأآ مث

 عيمج ىلع تاعاطقالاو بصانملاو تاءاطعلا

 مدس عمود



 ىلا اهلوصوب مهل تناد نيذلا كيلامملا تائف

 . تاسمهلا تأدب نيح ىلع « ةنطلسلا بصنم
 ىف ةأرما مايق ةركدتسم ةرهاقلا ىف ددرنت

 ددصلا اذه ىف ةريطخ ةكرح نأ ىلع « ةنطلسلا

 نأ داركألا دنحلا ضفر ثيح قشمد نم تأدب

 ةكولمملا ةناطلسلل ءالولا نيمب اومسقي

 ءالؤه ناعتساو ةروثلا اونلعأو « ةديدجلا

 ريمأ ىبويألا فسوي رصانلا كلملاب راوثلا

 ليلس وهو -- ضهني نأ هنم اوبلطو « بلح
 ىف مكحلا ىبصتغم دض -- نيدلا حالص
 قشمدىلعمسوب رصانلا فحز اذلو . ةرهاقلا

 نم عيمج ىلع ضبقف « اهباوبأ هل تحتف ىتلا
 ىنايعلا يللا نأ ف ١ كيلاملا نمااهنف ناك
 ةلودلا مكح قى ةآرما مايق رقي مل دادغب ف

 نم ام تقو ىف تناك اهنا اميس الو ةيبوبألا

 ءارآ ضعب دوجو نع الضف اذهو « هيراوج

 ةلود ةيأ مكح ىف ةأرما مايق ركنت ةينيد
 يقال

 ىلع ةرهاقلا ىف اريخأ ىأرلا رقتسا كلذل
 «كبيأ ركسعلا كياتأ نم ردلا رحش جوزنت نأ
 جاوزب لافتتحالا مناو . شرعلا هل كرنت نأ ىلع

 شرع كبيأ ىلتعاو كبيأ نم ردلا رحش

 « 1؟٠0 ةنس ةيلوي رهش ىف ةيكولمملا ةنطلسلا
 نينامثلا ةدم تهنتا ديعسلا هجولا اذه ىلعو

 . مكحلا تسد ىف ردلا رش اهتضق ىتلا اموي

 ضرب مل ءارجالا اذه نأ ودب هنأ ىلع

 مهنكلو « ىاطقأ كاذتقو مهسيعزو كيلامملا

 نوعيطتسس مهلعل اتقؤم كبيأب اوفرتعا

 ةعضب ضن مل اذلو « دعب اميف هنم صلختلا
 رقتسا ىتح ةنطلسلا ىف كبيأ مايق ىلع مايأ
 نيداعملا كيلامملا ضعب نيبو هنيب ىأرلا
 ى بويأ ىنب ءارمأ دحآ كارشا ىلع ىاطقأل

 ةئجافملا ةركفلا هذه تءاج ءاوسو « ةطلسلا

 كبيأ ةيحالسص مدمعب ساسحالا ةجيتت
 باج نم ةديازتملا ةضراعملا ةمهجاومل وأ
 عقو هنأ وه ةيمهألا عضومف « نييبويألا

 ىسوم همسا بويأ ىنب نم لفط ىلع رايتخالا
 اكبرش نوكيل « هرمع نم ةرشاعلا زواجتن مل
 . مكحلا ىف كببأل

 باحصأ ىلع لطنت مل ةليحلا هذه نكل
 نيذلا ىبويألا تيبلا ءارمأ نم ىعرشلا قحلا
 ةماعزب « رصم وحن العف نوفحزي اوذخأ

 ةئف نا مث « قشمدو بلح ريمأ فسوي رصانلا

 اريمأ تراتخا اهسفن ةرهاقلا ىف كيلامملا نم

 ثيغملا ريمألا وهو -- بويآ ىنب نم رخآ
 رصم ىلع اناطلس نوكيل --- كركلا ريمأ رمع

 نطل ىذلا كببأ امأ ( 6٠+17 ةنس ربمتبس )

 هنم صلختلا نكمي لهس صخش هنأ ضعبلا

 ىءارت امم ةراهم رثكأ هنأ تبثأف ةبوعص نود

 ةفالخلل ةعبات رصم نأ نلعأ ذا « سانلل

 اهيف ةنطلسلا ىلوتي هنآو « دادغي ىف ةيسابعلا

 اجل مث . ىسابعلا ةفيلخلا نع ابئان هفصوب
 نيب براقت ىأ نود ةلولبحلا ىلا كِبأ

 ىسضرفلا كلملاو رصم ىلع نيفحازلا نييبوألا

 ىف كاذتقو اميقم لزي مل ىذلا عساتلا سيول

 ىرسسألا ضعب حارس قلطأ نأب « اكع

 ام عمود



 عمو . رصمي اولازي مل نيذلا نييسنرفلا
 سيول ءارغال الاجم كرتي نأ كبيأ اشي مل اذه
 ةنيدم مدهب رمأق نييبيلصلا نم هريغ وأ عساتلا

 1 ربوتكأ ىف اهتانيصخحتو ةميدقلا طايمد

 ىف ديدج نم اهئانبل اديهمت © 1568 ةنس
 لحاس نع ةديعب « ىلاحلا ىلخادلا اهعضوم

 تادادعتسالا تمت ءانثألا هذه ىفو . رحبلا

 نيفحازلا نيبيويألا عقدل ةلمح لاسرال رصم ىف
 نيب ةكرعم ترادو « رصم ىلا نيطسلف نم

 رياربف ) ةيلاحلا ةيحلاصلا برق نيبناجلا
 تلحو « ةيرصملا دالبلا لخاد ىأ ( 1؟01 ةنس

 ريثك عقوو « ةكرعملا هذه ىف ةازغلاب ةمدزهلا

 كيلامملا ىديأ ىف ىرسأ نييبويألا ءارمأ نم
 . رارفلا فسوي رصانلا مهميعز عاطتسا ناو

 « ةجيتنلا هذهب امامت عنقي. مل كببأ نأ ىلع

 ةيقابلا ةمواقملا لقاعم مدهل ىاطقأ لسرأآف

 كلذ دعب نويبويألا نكمتي ال ىتح « نيطسلفب
 ى اهدودح زايتحا وأ رصم ىلا فحزلا نم

 ةلوهشس

 ىلوغملا رطخلا ىءارت تقولا كلذىلاوحو

 ةيسابعلا ةفالخلا ددهف ع ةيسآ برغ ىف احضاو

 نم هنا ةفيلخلا ىأرو . دادغب ىف اهسمت

 لودلا ءارمأ ىسانتي نأ ةيويحلا رومألا

 ةهجاومل تاقالخلا نم مهنيب ام ةيمالسالا
 ليربا ) ةدهامم تدقعو ؛ ديدحلا رطخلا

 ثيحب فسوي رصانلاو كببأ نيب ( 1؟ه# ةنس

 ىتح نيطسلف نم ءزجو رصم كببأل نوكت
 الضف - سدقملا تيب كلذ ىف امب ندرألا رهن

 نيح ىلع « سلبات ىتح ةيلحاسلا ءازجألا نع
 تيبلا ءارمأ نم هريغو فسوي رصانلا لظب
 . ماشلاو نيطسلف رئاسب مهتاراما ىلع ىبوبألا
 ىلوألا ةبقعلا ةيكولمملا ةلودلا تزاتجا !اذكهو

 « ةرهاقلا ىف اهسيسأت قيرط تضرتعا ىتلا

 . لقألا ىلع نيح ىلا ولو

 ةيرحبلا كيلامملا ىلع كببأ دامتعا نا ىلع

 مهتطلس نم داز نيببويألا ةبراحم ىف ةيحلاصلا

 مهعوضخ وأ مهتدايق بعصلا نم راص ثيحب
 اذه عمو . ىاطقأ مهميعز ادع صخش ىأل

 « مهوحن هتافرصنت ىف ارذح اصيرح كببأ لظ

 اذا ىتح « امئاق ىبوبألا رطخلا ناك املاط

 رصانلا نيبو هنيب حلصلا ةدهاعم تدقعنا

 دعبأف « ةعرس ىف كرحتن كببأ ذخأآ « فسوب

 ىف ةكراشملا بصنم نع ىبويألا ىموم لفطلا

 بئاق بصنم ىف زطق هكولمم نيعو « مكحلا
 تاصغنملا نم هيدن قبي ملو « ةنطلسلا

 ةروث مايق نأ ريغ . ةيرحبلا كيلاملا ىوس

 دقو - كيلامملانأب اهئامعز ةاداتمو « نايرعلا

 نم اموق اومكحي نأ حصي ال -- قرلا مهسم

 كيلامملا ةوق ىلا ةجاح ىف كبيأ لعج « رارحألا

 ىلا دمعف . ىرخأ ةرم ةيحلاصلا ةيرحبلا
 ىتلا ةريطخلا ةكرحلا هذه عاضخاب ىاطقأ

 ىاطقأ حجنو « ودبلا نم ةمخض ادادعأ تمض

 ةينوب ) سيبلب برق ةيبرح ةعقو ىف اهمده ىف
 . ( #8١80 ةنس

 هذه عاضخا ىف حاجنلا ناك اذا هنكل

 ةريطخ ىرخأ ةبقع ةلازا ىلا ىدأ ةروثلا

 ادع



 ناف « رصم ف ةيكولمملا ةنطلسلا مايق تضرتعا

 . ةيحلاصلا ةيرحبلا

 ىاطقأ ذخأ امدنع احضاو كلذ ادبو

 ىتلا رئاعششلاو تاطلسلا ضعب هسفنل لحتتي
 هيوكر اهتمو ©« هدحو ٌناطلسلا قح نم ىه
 ى ةعلقلاب ةنطلسلا رقم ىلا ةرهاقلاب هراد نم

 ىدحا نم ىاطقأ جوزت مث « لفاح بكوم

 بلطو « ماشلاب ةامح ىف ىبويألا تيبلا تاريمأ

 ىف ةماقالاب هسورعلو هل حمسي نأ كبيآ نم

 ةليلسل اجوز حبصأ هنا ساسأ ىلع « ةعلقلا

 رمأ مامأ هنأ كبيأ سحأ كلذ دنعو . ةيبويأ
 ىاطقأ نم صلختلا وهو « هل ىناث ال دحاو

 ةعلقلا ىلا هاعدتساو « ناوألا تاوف لبق

 « هلتقل ةعيرس ةرماؤثم ردو ةلودلا ماهم ضعبن

 نيرظتنملا هعابتأ ىلا ىاطقأ سأرب ىقلأ امدنعو
 تافف رعذلا باصأ « ةعلقلا راوسأ لفسأ

 مهنم ريثك برهف « ةيحلاصلا ةيرحبلا كيلامملا
 كسأ ضيق امك ةيجراخلا دالبلا فلتخم ىلا

 ودبي اذكهو . ةرهاقلا ىف مهنم ىقب نيذلا ىلع

 هسمت تقولا ىف هنكلو هتنطلس ذقنأ كسأ نأ

 نم ريثك بورهب ىربك ةلكشم هسفت ىلع راثأ
 نم هموصخ طالب ىلا ةيرحبلا كيلامملا
 نييسايس نيئجال اوشاع ثيح ماشلاب نييبويألا
 ءانبأ نم هريغو فسوب رصانلا نوضرحي

 نع الضف « رصم ةمجاهم ىلع ىبويألا تيبلا
 فارطألاو نيطسلف ىلع ةرمتسملا مهتاراغا

 ثالفقلا مظعم كببأ ىضق كلذل . ةيرصملا

 بقري 18ه - !١؟ه4 نيب ةعقاولا تاونسلا

 ىلا أجلو « ماشلا .ىف ةيرحبلا كيلامملا تاكرح

 « ةفالخلل هتيعبت نالعاب ميدقلا هبولسأ

 ديلاقتلاو علخلا بلطل دادغب ىلا ةثعب هلاسراو

 نييبيلصلا عم ةندهلا ددج هنا مث « ةمزاللا

 نيدلا ردب لصألا ىنمرألا ريمألا فلاحو

 هتتبا جوزتي نأ ىلع لصوملا ريمأ وئؤل
 ردلا رجسسش ةرطيس نم كلذب صلختيو
 .نيدرشملا ةيرحبلا كيلامملا لجأ نم اهتاعرضتو

 رحسش تراثأ ةيجاوزلا ةوطخلا هذه نأ ريغ

 ليمجلا ناركت لصي نأ عقوتت مل ىتلا ردلا
 ىذلا وهو « دحلا اذه ىلا كببأ ناطلسلاب

 تسحأو . اهتدعاسم لضفب اناطلس حبصأ

 نأ دعب تشدخ اهءابريك نأب ردلا رحش

 ةهج برق ىفيص لزنم ىف ميقيل كبيأ اهرجه
 ماقتتالل ةرمارم تريدو . ةيلاحلا قوللا باب
 « حلصلاو قيفوتلل عامتجا ىلا هتعدف هنم

 ةروص ىلع عامتجالا اذه ىف هعرصم ىقلو

 ةعلقلاب ىناطلسلا رصقلا مامح ىف ةيشحو

 نأ ردلا رحش تعاذأو . ( ١؟©ا ةنس ليربأ )

 ةقيقحلا نأ ريغ ؛ ةأجف ةيعيبط ةتيم تام كببأ
 ىلع لتقلل ىرخألا ىه تضرعتف « تفشكنا
 نم مايأ ةثالث دعب « كلذك ةيشحو ةروص

 . كيبأ لتقم

 ' نم ءىث ىف كيبأ خيرات انعبتت اذاو
 ةباثمب همكح تاوتس نأل كلذف ؛ ليصفتلا

 . ءاقبلا ىلع ةديدحلا ةلودلا ةردقمل رابتخا

 قح ىأ كييأ نب ىلع ىبصلل نكي مل هنأ ريغ
 همس عما اح



 ماظنلا لظ ىف كيبأ دعب ةنطلسلا ةثارو ىف
 ةيحان نم ةيغر ادع ام ؛« ىكولمملا ىركسعلا

 « لحار ناطلس ةيصو مارتحا ىف ءارمألا رابك

 ىلوتي نأ ىلع قامفتالا نكسب ىتح كلذو

 ذئدنعو « مهسفتأ ءارمألا كئلوأ نيب ةنطلسلا

 ةبلج ريغ ى ىبصلا ناطلسلا نم نوصلختي
 ةرم ةيليثمتلا هذه ترركتو . بارطضا وأ

 ناطلس لك مك ةياهت بقع ةرم دعب
 ناطلسلا نبا كيلامملا ءامعز ماقأف <« ىكولمم

 نبالا اذه نم اوصلخت مث « اتقوتم قوتملا
 . جراخلا وأ رصم تاهج ضعب ىلا ىفنلاب

 لظي نأ ءانبألا كئلوأ ضعب عاطتسا اذاو

 كلذ نكي ملف « نمزلا نم ةدم ةنطلسلا ىف

 , ةثارولا ًادبم ىف كيلامملا داقتعا ىلا اعجار

 نم ىلع قافتالا نع انايحأ مهزجع ىلا لب
 « مهنيب نم ةنطلسلا هيلا لوو نأ ىغبني

 الوبقم نكي ملف هسمت ةثارولا ًادبم امأ

 . مهطاسوأ ىف الوقعم وأ

 , كيبأ هابأ ىلع ىبصلا فلخ اذكه

 - هييأك يلامممدقأو هو -- زطق ريمألا نيعتو
 ىبصلا اذه لظو . ةتطلسلا بئان بصنم يف

 امئانثأ ىف لدي مل « نيتنس ةدمل ايمسا اناطلس

 ريمحلا بوكر ىف هتراهم ىوس ءىش ىلع

 نيح ىلع ةعلقلا راوسأ لخاد اهب فاوطلاو

 تاطلسلا ةسراممب هسفنل دهم زطق ناك

 نيتنسلا نيتاه لالخ ىفو « ةلودلا ىف ةيلعفلا

 ى هدشأ ىلع ىلوفغملا رطخلا ناك تاذلاب

 ةيسايعلا ةفالخلاو دادغب تطقسف ةيسآ برغ

 ١؟ه4 ةنس رياربف ىف هدوئجو وكالوه دب ىلع

 دالبلا عيمج قى رعذلا نم ةجوم ترشنتاو

 ثيح ماشلا دالب ةصاخبو ةرواجملا ةيمالسالا

 بلح بحاص ىبويألا فسوي رصانلا ناعأ

 رمألا لوأ ىف لوغملا ةمواقم ىلع همزع قشمدو

 « ةيكولمملا ةنطلسلاب كلذ لجأ نم لصتاو

 ثداوحلا هذه زطق ةنطلسلا بئان لغتساو

 ىلوغملا ديدهتلا نا ةروثلا سلجم حرشو

 فقوملا ناو . ماشلا دعب رصم مهتلي فوس

 نم الدب مكحلا ىف ىوق لجر مايق ىعدتسي

 علخ اذبو . هنوكسشب ةربخلا ليلق ىبص

 ةنطلسلا نم كبيأ نب ىلع ىبصلا ناطلسلا
 ربوتكأ ه ى اناطلس زطق نلعأو ءانع نود

 . ؤ؟مهق ةنس

 ىتح بالقنالا اذه ىلع رهش ضمي ملو

 ةيبويألا بلح وحن فحزي وكالوم ذخأ

 هتكراشو « كفسلاو ريمدتلا رهاظم طسو

 ةقرف ١5٠ ةنس رياربف ىف اهيلع ءاليتسالا ىف

 « ىرغصلا اينيمرأكلمموثيه دنع نم ةيركسع
 « ةيبيلصلا ةيكاطنأ ريمأ سداسلا دنوميهوبو

 ةافوب وكالوه ىلا رابخألا تءاج بلح ىو

 ىلا رطضاف « ناخوكنم مظعألا ىلوغملا ناخلا

 ىف ماعلا ىلوغملا رقملا ىلا ماشلا نع ليحرلا

 ناخلا رابتخا ىف ةكراشملل ايسآ فوج

 اغيتك ىلا هشيج ةدايق دنس" نأ دعب ؛ ديدحلا

 ىلع ةيحبسملا اوقنتعا نيذلا لوغملا دحأ وهو

 نأ اغبتك ثبلي مل مث . ىروطسنلا بهذلا

 كلذك ىهو « قشمد وحن ابولنج فحز



 رصانلا اهكلم تاوق همامأ تراهناف © ةيدونأ

 اهسفت قشمد هل تملسو « ىبوبألا فسوب

 دعب تفحزو . 5٠+١1 ةنس سرام ىف اريخأ

 تددهو « بونجلا وحن ةيلوغم تاوق كلذ

 بهف « نيطسلف ىف ةيكولمملا ةنطلسلا ىضارأ

 . ريبك شيجب مهادلا فحزلا اذه ةاقالمل رطق

 ريمألا ةدايقب شيجلا اذه عئالط تعاطتساو

 ةيلوغملا عئالطلا درطت نأ ىرادقدنبلا سربيب
 فحزال ليلق دعب زطق لصو ثيح ةزغ نم
 . لامشلا وحن اروق

 نييبيلصلا دعوف ىلوغملا دمئاقلا اغبتك امأ

 ةتطلسلا دض مهدعاسيو مهفلاحي نأ اكع ىف

 فحزلا ةلقرعب مهمايق لباقم « ةيكولمملا

 رورملاب زطق ناطلسلل حامسلا مدعو ىكولمملا

 دوعول اونمأي مل نييبيلصلا نآ ريغ . الامش

 دايح ىلع لصحي نأ زطق عاطتساو لوغملا
 ريش أو + بترحلا هديه ق ةييلضلا“ اع

 اذلو . ليلجلا ةقطنمى لا ةبوعص ريغ ىف هشيحب

 كيلامملا لوصوب اوئجوف نأ لوغملا ثبلي مل
 نكمت ةأجافملا هذه لضفبو « ةيربط ىلا

 ىف لوغملاب ةميزهلا لازنا نم زطق ناطلسلا

 ةدلب برق تولاج نيع دنع ةمساح ةعقو
 لوأ ىهو «© ١؟٠5 ةنس ريمتيس ىف « ةرصانلا

 ذنم بخاصلا مهخيرات ىف مهب تقحل ةميزه

 ىلوغم رقهقت كلذ بقعأ مث ناخزكتج مايأ
 « قشمد نع ةيلوغملا تاوقلا تلجناف ماع

 ةيكولمملا تاوقلا تفكع نيح ىلع ؛ بلحو

 . تارفلا ءارو ام ىلا اهتدراطم ىلع

 ةيكولمملا ةنطلسلا ةدايس زطق سسأ اذبو
 ةراما ادع ام نيطسافو ماشلا دالب عيمج ىلع

 « ىبويألا اهريمأ ديب تلظىتلا ةريغصلا كركلا
 نم ةيكولمملا ةنطلسلل هققح امع الضف كلذو
 رصنلا اذه لضفب ةيجراخو ةيلخاد ةبيه
 اهدحو رصم ذقنت مل تولاج نيع نأل « ميظعلا
 ابروأ كلذك تذقنأ لب « كاذتقو لوغملا نم
 رطخلل ةيقرشلا اهفارطأ تضرعت ىتلا ةيحيسملا
 .قناوخلا

 ىلع ىزوج نأ ثبلي مل زطق نأ ىلع
 ةسيرف عقو ذا « ايسكع ءازج اذه هراصتتا
 رصم ىلا هتدوع قيرط ىف وهو هلتقل ةرماؤم
 ريمألا هقيدص دي ىلع « 1556 ةنس ربوتكأ ىف
 ىلا سرب ريمألا عرسأو .ىرادقدنبلا سرب
 ةنطلسلا شرع بصتغا ثيح ةرهاقلا لوخد

 نا لاقيو . بعرلاو ةشهدلا نم جيزم طسو
 ضفرل ال ةييزهلا هذه باكتراب ماق سرب

 ىف رتاوتي امك بسحف بلح ىلع هنييعت زطق
 ميدق رآثل كلذك ةيوست لب « عجارملا مظعم

 ديرشتو ىاطقأ ميعزلا لتقم ىلا عجري
 ريمألل ناك ثداوح ىهو « ةيرحبلا كيلامملا

 . اهيف ماه رود زطق

 ىلا سربيب لوصو نا حضاولا نمو
 كيلامملا ذوقت ةدوع هانعم ناك ةتطلسلا بصنم
 لد نا ديدحلا ناطلسلا ثيل ملو « ةيرحبلا

 نوئش ى ةقئاف ةعارب ىلع لد امك كلذ ىلع
 غلابلا همكح لالخ شويجلا ةدايقو ةرادالا

 عقاولاو ( ٠+١ - “٠١9 ) اماع رثع ةعبس

 مدس 4مم



 ةلود سسوؤم بقل هتبسكأ سربيب لامعأ نا
 ميظنتب العف ماق ناطلسلا اذه نأل « كيلامملا

 . ةنيتم سسأ ىلع ىبرحلاو ىرادالا اهزاهج
 ف قري مل ةنطلسلل سربيب باصتغا نا ريغ

 ىلا زطق هداعأ ىذلا وهو قشمد بئان نيع

 اذن فو اذلو © لوغلا درك دي هيمن
 نلعآو « باصتغالا كلذب فرتعي نأ بئانلا

 اعدو 6 9١5٠ ةنس ريمفوت ىف اناطلس هسفن

 تاياينلاب كيلامملاو باونلاو نيييويألا ءارمألا

 لير دبور بيدنا رسل نا ةماققلا
 ىلع تضقف « جراخلا ريمألا اذه دض ةلمح

 البكم ةرهاقلا ىلا هب تءاجو « ةعرسوف هتكرح

 تماقأ نأ دعب ( 1١51١ ةنس رباني ) لسالسلاب

 نيدلا ءالع ريمألا قشمد ةباين ىف هلحم
 ديس ام تقو ىف ناك ىذلا وهو « ىرادقدنبلا

 ىلع هابرو هارتشا ىذلا ةذاتسا ا 4 برع

 ءانثألا كلت ىفو « ىكولمملا حلطصملا لوق

 ةماعزب رخآ عون نم ةكرح ةرهاقلاب تماق

 تدانو « ىئاروكلا همسا ةعيششلا نم لجر
 برعلا ةروثل ىدص اهنأك تدب تاءادنب

 ىف ىرخألا ىه سربيب اهمدهف كييأ مايأ
 مهييعزو اهلاجر ىلع ضبق ذا ؛« كلذك ةعرس

 باب ىلع اعيمج مهقئشو « ىعيشلا ىناروكلا

 . ( ةيلاحلا ىلوتملا ةباوب ) ةليوز
 ةعرس هلامعأ عيمج ىف سربيب زاتماو

 مزصحلاب هتسايس ىف زاتما امك « ذيفنتلا

 ىلع ةردقملا نع الضف رظنلا دعبو ةعاحشلاو

 فيرصتو « دحاو تّقو ىف لامعأ ةدعب مايقلا

 نم ةريثكلا هرافسأ ءانثأ ةلودلا نوئش ةرادا

 ىف بهاوملا هذه تحضوو . مايشلاو رصم

 لمع ثيح « همكح نم ىلوألا رهشألا ةعضب
 غرفتيل ةيلخادلا هنوئش بيترت ىلع ادهاج

 ةراهم نم هيتوأ ام عيمج هنم تبلطت ةلكشم

 غارفلا ةلكشم ىهو « مزحو ةعاجشو ةيسايس
 ىف ةيسابعلا ةفالخلا طوقس نع مجن ىذلا

 ةرواجملا لودلا كولم ضعب ريكمتو . دادغب

 كنئلوأ نمو . هدلب ىف ةفالخلا هذه ءابحا ىف

 ىلع اريمأ ناك نيح ىبويألا فسوي رصانلا

 دحلأ ةلامتسا لواح ذا . قشمدو بلح

 ماسشلا ىلا لوغملا هحو نم نيرافلا نييسابعلا
 ةمواقم ىف هب نيعتسملو « هدنع ةفيلخ هنلعبل

 نا ريغ « وكالوه ةدايقب ىلوغملا فحزلا
 ماقو . هتلواحم هيلع تدسفأ ثداوحلا ةعرس

 لخد نأ دعب ةلواحملا هذه لثمب زطق ناطلسلا

 نلعأ ذا « تولاج نيع ةادمنغ ارفاظ قشمد

 تاوقب هدمأو . رخآ ىبابع ءىجال ةفالخ

 اذحو . دادغب دادرتسا ىلع لمعلل ةحلسأو

 اركتبم نكي مل هنا ىأ « وذحلا اذه سربيب

 لضفلا بحاص ناك هنكلو « ةركفلا هذهل

 ةرهاقلاب ةيسابعلا ةفالخلا ءايحا ىف ىمئاهنلا

 نأ سربيب عاطتسا اذكهو . 1؟5؟ ةنس

 طحمو ةيمالسالا ةفالخلا ةدعاق رصم لعجب

 زكرم ةرهاقلا تحضأو « نيملسملا راظنأ

 رضاوح ىلا برقأ ىهو « ىمالسالا ملاعلا
 ريثك ذخأ كلذل . دادغب نم ةيمالسالا دالبلا

 « ليثلا ةئيدم ىلا نودفي نيملسملا ءاملع نم

 ةباعرلا نم ةرفاو عيباني اودجو ثيح

 هب 3: هد



 ىف ةيملع ةضهن رصمب اوثدحاو عيجشتلاو
 ءافلخلا ىسمأ نيح ىلع « تاساردلا فلتخم

 نيطالسل اعابتا ةرهاقلا ف نويسابعلا

 ' , كيلامملا

 ىتلا ةجيتنلا هذهب رخفي نأ سربيبل قحو
 ىف لضفلا ةبحاص ةيكولمملا ةنطلسلا تلعج
 ىلع نيطالسلا تنمأو « ةيسايعلا ةفالخلا ءايحا

 ملاعلا ركاسو :طسوألا قرشلا ىف مهلبقتسم

 نيعتمتملاو ةفالخلا ةامح مهرابتعاب ىمالسالا

 تبلطت ةلجاع ىرخأ ةلكشم نأ ريغ . اهتعيبب
 رمع ثيغملا نا ىهو « الجاع الح ناطلسلا نم

 هقحب اقلعتم لظ - كركلا ريمأ - ىبوبألا

 نم هريغ فالخب « رصمب ةنطلسلا ف ىعرشلا

 ءودهلا ىلا اونكر نيذلا ىبودألا تيبلا ءانبأ

 مكحلا لظ ىف مالس ىف شيعلاب اوضرو ماشلاب
 ثيغملا عامطأ سربيب فرعو . ىكولمملا

 كركلا ةراما ىلا هئوجل ذنم ةفرعملا ديج رمع

 كرتشاو « ةيرحبلا كيلامملل كببأ ديرشت مايأ

 فارطألا ىلع ةرم نم رثكأ ةراغالا ىف هعم

 ىلا هتداع ىلع سربيب عرسأ اذلو . ةيرصملا

 « ىسابعلا ةفيلخلا ةطاسو مغر كركلا ةمجاهم

 هلسرأو ثيغملا ىلع ضبقلا ىقلأ نأ ثبلي ماو
 لاصتالاب مهتا ثيح « ةرهاقلا ىلا اريسأ

 ق ةمادعاب مكحو © مهعم رمآتلاو لوغملاب

 . ١١5 ةنس ليربأ

 ةيحاتتفالا تاونسلا هذه ىف سربيب لمعو

 ىكولمملا شيجلا ميظنت ىلع همكح نم ثالثلا
 ميزوت ةداعاو لوطسألا ءانب ديدجتو

 نع الضف دانجألاو ءارمألا ىلع تاعاطقالا

 رفحو روسجلا حالصاو قرطلا ءاشناب هتيانع
 سايقم ىلع ةيرصملا دالبلا فلتخم ىف تاونقلا

 . نيدلا خالص مايأ ىوس رصم هدهشت مل

 ماشلا نوصح ةيوقتب سربس متها كلذك
 مظن يو ا اهنحشو

 ةرهاقلاو !قشمد نيب ةيديربلا تالصاوملا

 ىف نيترم امهنيب ديربلا لدابق راص ثيحب
 سربيب ىنعف ةيردنكسالا امأ . عوبسألا

 ىنع امك « اهيلع رهسلاو اهنوصح حالصأب
 ةماقاب طايمدو ديشر دنع لينلا لخادم

 كلذ لكو « اهتسارحل لسالسلاو جاربألا

 هذه قو « ةبقترم ةيبيلص ةلمح ةيشخ
 ءانب سرب أدب كلذك ةيحاتتفالا تاوئسلا

 ًاشنأ امك « هيلا نيبوسنملا ةسردملاو عماجلا

 . ءارقفلل ةربقم

 ىلع ةعونتملا ةيلخادلا لامعألا هذه لدتو

 ةنطلسللو هسفنل ىنبي ناك سرب نأ

 دعب ناك هنأو « سانلا بولق ىف ةيكولمملا

 ةيركسع تاعورشمب مايقلل ةيبرحلا ةدعلا
 هسفت نم لعجي نأ دارأ هنأ مقاولاو « ةمخض

 زرحب نأ عاطتتساو « ىناثلا نيدلا حالص

 كلذو « ميظعلا هفلس حاجن نع لقي ال احاجن

 ىلع نيعت هنا كلذ . ةدحاو ةهج نم رثكأ ىف

 ةيتارفلا فارطألا ةيامح سربيب ناطلسلا

 ىتلا ةيلومغملا ةلودلا تاراغا نم هتنطلسل

 « قارعلاو سراف ىف وكالوه دعب تسسأت

 ىتلا ةيكاطنأ لثم ةيبيلصلا تارامالا باقعو :

 - مورا



 الضف كلذو « ةلودلا كلت ةفلاحم ىلع تمأد .

 ةيبيلص ةلمح ةيأ ةهجاومل دادعتسالا نع

 نكي مل هنا ىعيبطو . ابروأ نم ىتأت ةديدج
 ةيبروألا لودلا نع تامولعم ةيآ سربيب ىدا
 ةلمح لاسرا تلعج ىتلا ةيسايسلا اهلاوحأو

 نكمم ريغ ارمأ قرشلا ىلا ىربك ةيبيلص

 ةينيصحتلا لامعألاب همايق ليلدب « روسيم وأ
 « ةيماشلاو ةيرصملا ءىطاوشلا نيمآتل ةمدقتملا

 تادههاعملا نم ةلسلس دقعب همامتهاو

 « ةرواجملا دالبلا ماكح عم ةيدولا تاقالعلاو

 ليئاسخيم ىطنزيبلا رو طاربمالا مهنمو
 نيسيلصلل دودللا مصخلا وهو -- سجولويلاب

 نفواتشنهوه درفتام ةيلقص كلمو « قرشلاب
 . ىناثلا كيردرف روطاربمالا نبا

 ريمألاب ادح درقتامو سربيب نيب فلحلا اذه

 ةثعب لاسرا ىلا رخآلا وه .ىوجنألا لراش

 . سربيب ناطلسلاب هتقالع نسح ديكاتل
 اهتدافو مركأو « ةثعبلا هذه سربس لبقتساو

 سرب ناطلسلا فلاحو .1؟4١ةنس ةرهاقلاب

 ةييهذلا ةليبقلا بحاص ناخ ةكرب كلملا

 ىف ىارس اهتمصاعو قاجفقلا لوغم وأ
 ناخزيكدج دافحأ دحآأ وهو « احلوفلا ىداو

 ذنم مالسالا نيد ىلع ناخ ةكرب ناكو
 نكت مل اهدحو ةينيدلا ةقالعلا نا ريغ « هبابش
 هاحتا ناك لب ؛ فلحلا اذه ىلا تدأ ىتلا ىه

 ةرواجملا ميلاقألا وحن ةيسرافلا ةيلوغملا ةلودلا
 لدابت ىلا تدأ ىتلا ىه ةيبهذلا ةليبقلا ةكلمملل

 نأ ودسو

 . كرتشملا ودعلا اذه

 ةقجالسلا ةلود عم سربيب فلاحت امأ

 نع ةيمهأ لقت ملف ( ىرغصلا ايسآ ) مورلاب
 فارغجلا عضولا نأل « ةقباسلا تافلاحملا هذه

 ىلع رطخ غبنم اهلعج ةيقوجلسلا ةلودلا هذهل
 فارطأو « ةيحان نم ةيسرافلا ةيلوغملا فارطألا

 ةيحان نم ةيحيسملا ىرغصلا اينيمرأ ةكلمم
 ناطلسلا هل متها ام يظعأ نأ ىلع . ىرخأ

 ةلودلا مايق لامتحا وه كاذنقو سرب

 فارطألا ىلع ءىجافم موجهب ةيسرافلا ةيلوغملا

 « قارعلا ىلاعأ قيرط نع ةيقرشلا ةيكولمملا
 دمآ نيب هرباعمو وزغلا قيرط برخ كلذلو

 ةيماشلا عالقلا حاصأ نيح ىلع « طالخو

 ةانشتا اهيرخت هدويجو وكالوملا قس قتلا
 . لوألا ىلوغملا فحزلا

 تادادعتسالا هذه دعب ابجع نكي مل

 تاشوانملا دعبو « تاطايتحالاو تافلاحملاو

 لئاوأ سربيب اهب ماق ىتلا ةحجانلا ةيبيرجتلا
 موقي نأ لوغملاو نييبيلصلا دض 568 ةئس

 تامجهب ةئسلا هذه طساوأ ذنم ناطلسلا اذه
 اذاو . ةدحاو ةهبج نم رثكأ ىف ةفينع ةيبرح

 ريثكم تاهحلا هذهىف ةيلاتلا هتاكرح تغبطصا

 هذسصه ناف « ةوسقلاو ثكنلاو ردغلا نم

 تاراصنتا نم ةلسلس اهتاذ ىف تناك تاكرحلا

 زاتما سربيب ناطلسلا نأ ىلع ةلاد ةلصاوتم

 ىلع ةردقمو « ةطشان ةيلقعو « لكت ال ةميزعب

 ةرادال ةرات « ماشلاو رصم نيب لقنتلا رارمتسا

 . لاتقلا نوئش ميظنتل ةرانو « مكحلا ةفد

 ةلصاونملا تاراصنتالا هذه سربيب أدبو

 افيحو ثيلثعو ةيراسيق ىلع ءاليتسالاب

 د تيا



 ىمتنت نأ لبق نييبيلصلا نم فوسراو
 ةلحر فتأتسيل رصم ىلا داع مث « 1؟56 ةنس

 « ةيردنكسالا نوصح لاوحأ ةفرعمل ةيشيئفت
 مث . كيلامملا نم ديدج شيجب هتاوق معديلو

 رمأو « 1؟55 ةئس ماشلا ىلا سربيب مجر

 لحاسلا دادتما ىلع ةيبيلصلا ندملا ةمجاهمب

 « دفص ىلع وه ىلوتسا نيح ىلع « ىماشلا
 سأر ىلع هسفنب ريسلل قشمد ىلا اهنم داعو

 اينيمرأ ةم صاع سيس ةئيدم دض ةلمح

 ةيئيمرألا ةلمحلا هذه تهتتاو ىرغصلا

 . ةدحاو ةنس ىف كلذ لكو « سيس برختب

 «١؟5ا9 ةنس لئاوأ ةرهاقلل ةريصق ةرايز دعبو

 تانيصحت دقفت ثيح ماشلا ىلا سربيب بهذ
 اوهزم ةرهاقلا ىلا داع مث « ةديدحلا دقفص

 ماسشلا ىلا سربيب مجر مث . هبورح جئاتنب
 ىلوتساف ( ١١١4 ةنس ) ىلاتلا ماعلا لئاوأ

 راصحلا ىقلأو ٠ نونرأ فيقشو افاي ىلع

 كادتقو ىهو « ةيكاطنأ ةنيدم ىلع اريخأ

 .ماشلاب ةيقابلا ةيبيلصلا تارامالا مهأ ةمصاع

 ناطلسلل ةنيدملا هذه ىلع ءاليتسالا ققحو

 ا؟ 59 ةلس مايأ ىضقف « انمأو ارصن سربس

 «برعلا دالبو ماشلاو رصم نيب مالس ىف القنتم

 دكأو « ميظع لمحت ىف جحلا ةضيرف ىدأو

 نيمرحلاو ةنيدملاو ةكم ىلع ةيكولمملا ةدايسلا

 ايلاو نيع نأ دعب ةرهاقلا ىلا داعو نيفيرشلا

 اهادهأ ىتلا ةوسكلا ىلع فارشالل ةكم ىف

 نم فورحب همساب ةزرطم ةيعكلل ناطلسلا
 . بىهذلا

 سس ريس ناطلسلا ىرجأ ا ةنس ىو

 ةيشيشحلا ةيليعامسالا ةفئاط عم تاضوافم

 هذه خيش عفدي نأ ىلع قافتالا متو « ماسشلاب

 انمث' ةيونس ةيزج - لبجلا خيش - ةفئاطلا
 اهسمت ةنسلا هذه قو . نيفرطلا نيب مالسلل

 ىلع ةيبيلصلا هتلمحب مساتلا سيول كلما ماق

 بقريل ةرهاقلاب لظي نأ سربيب ىأرف « سنوت
 هدادعتسا نلعأو « بثك نع ةلمحاا هذه رابخأ

 نأ ريغ . نيسيلصلا ةازغلا دض سنوت ةدعاسمل

 تددب سنوت ىف عساتلا سيول كلملا توم
 ماسسقلا ىلا راسق سربيب فواخم عيمج

 نصحو اتيفاصىلع ىلوتسا ثيح ء 1501 ةنس
 ةفطاخ تاكرحب كلذ بقعأو « اكعو داركذلا

 ةيليعامسسالا عالق ضعب ىلع اهيف ىلوتسا
 قافتا نم مهنيبو هنيب ام ضقن ىلع مهل اباقع
 ةرهاقلا ىلا سربس عجر مث . مالسو هيزجو
 ىلا ىرخأ ةرم داع هنكل « ةنسلا كلت رخاوأ

 ندملا تايماح دقفت ثيح « 7*١ ةنس ماشلا

 هتالمح ىف نييبيلصلا نم اهيلع ىلوتسا ىتلا
 . ةقباسلا

 لسرأ ( م +3١07 ) اهسفت ةنسلا هذه ىو

 ةنيفس ةرثع ىدحا هتدع الوطسأ سربس

 برق ةفصاع هتمطحف « صربق ىلع ةراغالل

 لصت نأ هنفس نم ةنيفس عطتست ملو لوساميل

 ىأ ىلاتلا ماعلا فو . ىسربقلا ءىطاشلا ىلا

 ىلع ةريبلا ىلا قشمد سربيب رداغ ٠؟ا/# ةنس

 . ةتسلا كلت ةيلوغم ةراغا عفدل ٠ تارغلا

 رهنلا ربع نأ دعب ىربك ةميزه نيريغملاب لزنأف

 قيرط فو . مهتاقالمل هتاوق سأر ىلع احباس
 ةش ىلع سربيب ىلوتسا قشمد ىلا هتدوع

 ا



 تاوق تناك نيح ىلع « ةيليعامسالا عالق
 ' « ىرغصلا اينيمرأو ةقرب ىف لمعت ةيكولمم
 ىلع ذئذنم تدمتعا ىتلا ةبونلا نع الضف

 نأب كاذتقو ةيبيلصلا تارامالا ثرعشو

 اميرو « 1074 ةنس تارامالا هذه نم لك
 فحزلا ىلع هتعحش ىتلا ىه ةندهلا هذه تناك
 ثيح « 7١1ه ةنس ىرغصلا ةينيمرأى لع هسفنب

 ىلع هتعجش امك « سايأو سيس ىلع ىلوتسا
 ىصقأ ىلا ىرخأ ةرم ةييرح ةوش فخزلا

 اراصتتا زرحأ ثيح « 7+١ ةنس لامشلا
 « مورلاب ةقجالسلاو لوغملا تاوق ىلع اريبك
 سلجو ةيرصيق ةيقوجلسلا ةمصاعلا لخدو

 ىلا سرييب داع اريخأو « اهنيطالس شرع ىلع
 ةنسلا كلت وتو 19077 ةنس لئاوأ قشمد
 ببسي ريصق ضرم دعب هدجم جوأ ىف وهو

 . امومسم ايارش هلوانت

 هنايأ رسكا وأ قات سرس نا لاقو
 هئانبأ ربكأ وهو « ةكرب ديعسلا ىلا ةيصو
 هذه ىف هحصن هناو ةنطلسلا ىف هدهع ىلوو

 : هصن امب ءارمألا رابك نم رذحلاب ةيصولا

 « ككلم كيلع شوشي ام هنع كغلب نمف د
 « هتقو ىف هقنع برضاف « هنع كلذ تققحتو

 لعفاو « اذه ىف ادحأ رشتست الو « هلقتعت الو
 نأ ىلع « كتحلصم تعاض الاو هب كترمأ ام
 هنمأم نم هيلا ءاج اذه ةكرب ةنطلس ىلع رطخلا

 هؤمح هعلخ نيح < 1؟04 ةئس سطسغأ ىف

 وهو « سربيبل ايناث انبا هماقم ماقأو : نووالق

 مث . شمالس همسا هرمع نم ةعباسلا ىف لفط
 ى كلذك شمالس علخ نأ نووالق ثبلي مل

 . اناطلس هسفت ماقأو“ ١5078 ةنس ربمفون
 ليلو دل :ةرخالق نالت نا فاك

 كراشو « ةيرحبلا كيلامملا نم - سرس

 عسم رصم ىلا داعو « كبيأ نمز هءالمز
 دصل ىوقلا ةئبعت ىف زطق ءادنل ةيبلت سربس
 همدخ سربيب ىلا ةنطلسلا تلآ املو . لوغملا
 ىف هتيافك ترهظو « ةمدخ نسحأ نووالق

 هنكلو ؛ ىرغصلا اينيمرأو لوغملا دض برحلا

 بابسأل سربيب مايأ رخاوأ هيلع ايوضغم ادب

 ةيوق ةضراعم نووالق هجاوو + ةحضاو ريغ

 نم ءىشب ةضراعملا هذه تغبطصاو « هتنطلسل

 جرخت مل عقاولا ف ىهو «سريبب ءانبأل ءالولا
 اومهسأ نيذلا كيلامملا ءارمأ ضعب نأ نع

 اوسحأ ةيسريبلا تاراصتنالا ىف رفاو طسقب
 . ةنطلسلا ىف نووالق لثم اقح مهل نأب

 قشمد بئان رقشألا رقنس ءالؤه نمو
 ةيبلت دجوو « اهب اناطلس هصت نلعأ ىذلا
 دووالق عاطتساو . نيطسلفو ماشلاىف هتكرحل

 ةيبرح ةعقو ىف ةكرحلا هذه ىلع ىضقي نأ

 نم نكمت رقئس نا ريغ « قشمد ىبونج .
 نب اغبأ ناخليا طالب ىلا بهذو « رارفلا
 دشأ نم اغبأ ناكو . هتدحن بلطي وكالوه
 لوغملاو نييبيلصلا نيب فلاحتلا عورشمل ةاعدلا
 دادعت سالا مامت ادعتسم « كيلامملا دض
 ةنطلسلا دض ةيروث ةكرح ةيآ ةدعاسمل



 سمحت اذلو « ماشلا وأ رصم ىف ةيكولمملا

 لامش ةيلوغم ةقرف تزغو « رقنس ةدجنل افبأ
 اريثك ترمدو © 158٠ ةنس ربمتبس ىف ماشلا

 ىلا نووالق جرخو « بلحب ةطيحملا ىوقلا نم

 لسرأ نيح ىلع « وزغلا اذه ةهجاومل ماشلا

 ندملا ضعب هل نوكت نأب هيضرتسي رقتس ىلا
 نأو « القتسم امكح اهمكحيل ماشلا لابش ىف

 ةيلات عاطقالاو ةفيظولا ثيح نم هتبترم نوكت

 ةيضرتلا هذه لضفبو . ناطلسلا ةبترم
 ةازغلا دض هدوهج زكري نأ نووالق عاطتسا

 ةدايقب ىرخأ ةرم بلح وحن اوفحز نيذلا
 نم تائف مهرزاوت « اغبأ ىحخأ ل رمتوكتم

 دالبلا نم امهريغو ايجروجو ىرغصلا اينيمرأ

 ةعقاولا تعقو اريخأو . لوغملل تعضخ ىتلا

 ( 154٠ ةنس ريوتكأ ) صمح دنع نيفرطلا نيب

 باحسنالا ىلا رطضاو « رمتوكتم مزهنا ثيح
 . ماشلا نم

 ىف هفلخو اغبأ قوت ماعب كلذ دعبو

 كرت ىذلا رادكت دمحأ ةيسرافلا ةيناخلبالا

 هتاياطخ تلدو « مالسالا قنتعاو ةيلوغملا

 هنيدب هقلعت ىدم ىلع نووالق ىلا ةيدولا

 هتيغر رادكت اهيف ررك تاباطخ ىهو ديدجلا

 دالبلا عيمج عم ملسلا لالظ ىف شيعلا ىف

 اهسفن ةيناخليالا نأ ريغ . ةرواجملا ةيمالسالا
 ىلتعا اذا ىتح « ةبغرلا هذه ىف كراشت مل

 ةسايسس تبلقنا نوغرأ ١؟44 ةنس اهشرع
 ىف نوغرأ ذخأو « بقع ىلع اسأر رادكت

  ىبيلص فلح ءاشنال اغبأ عورشم ءايحا

 اذه نأ ىلع . ةيكولمملا ةنطلسلا دض ىلوغم

 ملعلا عم مايألا نم اموي ققحتي مل عورشملا
 قيم يدك ناك ةنينمف نووالت نأ
 تافئاحم نم هدقعىلع صرح ام ليلدب « هدهع
 ةيبهذلا ةليبقلا وغم مم تالصو

 اسنرف كولمو ةيطنزيبلا ةيروطاريمالاو

 الضف « اونج ةيروهمجو « ةيلقصو ةلاتشقو
 ايفتقم « جربسباه فلدور روطاربمالا نع
 .:ضري ةساسارلا كلذ ىف

 لبق ىأ « ىلوغملا وزغلا دصل هقيرط ىفو
 ىتلا ةماعلا ةندهلا نووالق ددج « صمح ةعقو

 ندملا عم همايآ رخاوأ ف سربيب اهدقع
 ةرشع ةدمل ةندهلا هذه تناكو . ةيبيلصلا

 ةفححم اطورش نووالق اهبلا فاضأف « ماوعأ

 تارامالا هيلا تراص ام ىدم ىلع ةلاد

 عمو . لالحمضاو فعض نم ةيقابلا ةيبيلصلا

 هذه مرتحي نأ نووالق ةين ىف نكي مل اذه
 لثم - دارأ ذا « لوغملا نم هغارف دعب ةندهلا

 نيسيلصلا دض كلذك موقي نأ - سربيب
 . نيدلا حالص هب ماق ال هباشم ىبرح رودب
 عورشم ةبيخب ملعي نووالق دكت مل اذلو

 ددض ىبيلص ىلوغم فلح دقع ىف نوغرأ

 هدوهج زكري وه دخأ ىتح كيلامملا ةنطلس

 . ةيبيلصلا ندملا دض

 نيتسلاو هسماخلا ىف ذئدنع نووالق ناكو

 هتايح متتخي نأ ىهتشا هنأ ودبيو ء هرمع نم
 سربيب بسكأ ىذلا دامجلا نم ةحفصب
 هفده نووالق لعجو . نيدلا ةمدخ ىف هترهش

 فارطألا برق بقرملاب ةيراتبسالا نصح لوألا
 مغلأو هآجافف « سلبارط ةرامال ةيلامسثلا

 دعا 64ه مس



 رطضاو هتيماح تلهذأ ةعرس ق هراوسأ

 ويام ىف ءالحلاو ميلستلا ىلا ةيراتبسالا
 ةيقرم بوص نووالق فحز مث - 1546 ةنس

 اهبحاصو « رحبلا لحاس ىلع ةنيصح ةعلق ىهو

 ريمأ عياسلا دنميهوب تنوكلل ىعاطقا معبات

 دنميهوي تنوكلا نووالق رذنأو . سلبارط
 اهحالس نم ةعلقلا هذه درحتت مل اذا هنأب

 ىلع برحلا نيش فوس هناف « اهتيماحو

 ىلا دتميهوب عرسأف « اهسفن سلبارط ةراما

 « 7١286 ةنسص كلذ ذيفنتت تاميلعتلا رادصا

 تعرسأو . ةيسلبارطلا ةرامالا ذاقنا ليبس ىف

 ءارش ىلا روص ةنيدم ةريمأ تيرجرم كلذك
 دقعو « هثالما نم طورشب ثووالق نم ملسلا

 ةهباشم ةيقافتا ىرغصلا اينيمرأ كلم كلاثلا وبل

 . ناطلسلل ةظهاب ةيونس ةيزج عقدي اهيف دهعت
 ةريثك مناعم ققح هنأب نووالق سحأو

 اذه هارغأف « ءانع ريغ ىف نيسيلصلا نم

 « رقشألا رقتس ميدقلا هميصخب قيفوتلا
 ى ةعساولا هترامأ نم هحرخب نأ عاطتساو

 ىلع هلمحي أو « 1؟مب ةنس ماشلا لامش

 اديعب ىأ « الاطب ةرهاقلا ىف ششيعلاب عونقلا

 . ةيسايسلا ةايحلا نع
 تفرصنا ( ١؟هه ) ةيلاتلا ةنسلا ىو

 نيتلمح لسرأ ذا « ةبونلا ىلا نووالق دوهج

 ةنطلسلا نيبو اهنيب ةقالعلا ميظنتل نيتيبيدأت

 اهأشنأ ىتلا ةيعبتلا ةدعاق ىلع ةيكولمملا

 دنميهوب قوت اهسفن ةنسلا قو . اقباس سربس

 « ايرو بقعي نأ نود سليارط ريمأ عباسلا

 ةلكشملا هذه لوح ةيسلصلا تافالخلا ترغاف

 «هسفنتل سلبارط ةنيدم ىلع ءاليتسالاب نووالق

 هل مت ىتح « اهتوصح برخو اهرصاحو

 ليلقب كلذ دعبو . 1؟مو ةنس اهيلع ءاليتسالا

 ىبونج نورطبلا ةعلق ىلع نووالق ىلوتسا

 داع مث ىرخألا ىه اهبرخ نأ دعب سلبارط

 ىو « اكع راصحل ةدعلا دعآ ثيح رصم ىلا

 ىعدا نأ دعب ماشلاب نييبيلصلل ةيقابلا ةيقبلا
 « ةئيس ةلماعم اهيف نولماع» نيملسملا راجتلا نأ

 ريغ . اهدض ىبرح فحز نم هتيب امل اريربت
 ةوطخلا هذه ققحي نأ لبق تامو ضرم هنأ

 ىف هتافو تناكو نيبيلصلا دض ةيئاهنلا

 جراخ هركسعمب ( 1١١9٠ ةنس ريمفون 0

 . هرمع نم نيعبسلا ىف وهو « ةرهاقلا

 هتسايس ىف سرب رثأ نووالق ىفتقا ذاو
 هباسثت مكحب ؛« لوغملاو نييبيلصلا دض

 سربيب رثأ ىفتقا هناف ؛ لاوحألاو فادهألا

 رصم ندم ىف رئامعلاو ىنامملا ةماقا ىف كلذك

 تاروهشم حيرضو دحسم كلذهف امب « ماشلاو

 ( ناتسراميبلا ) ماعلا ىفشتسملا امأ . ةرهاقلاب

 بسكاف « ةرهاقلاب نووالق هآشنأ ىذلا

 اذه نأب ملعلا عم « ةصاخ ةرهش هيحاص

 ةرهاق ىف هعون نم لوآلا نكي من ىفشتسملا

 ميظنتي نووالق متهاو . ىطسولا روصعلا

 «' فاضأو « هاوتسم عفرو ىكولمملا شيجلا

 لعجو « ميدقلا هددع ثلث غلبت ةديدج ةقرف

 نمو « ةعلقلا جاربأب ةديدجلا ةقرفلا هذه ةماقا

 . ةيجربلا مساب اهدارفأ ىمست مث

 نوكيل ايلع ربكألا هنبا نووالق نيعو

 قوت نبالا اذه نأ ريغ ؛ ةنطلسلا ىف هل افلخ

 ثيرولا وه ليلخ هوخأ راصف ؛ هيبأ ةايح ىف
 فنعلا ىلا ليم نم هب رهتشا ام مغرب « ىلاتلا

 هياط



 هيخأل مسلا سد هنآب نظلا نع الضف « رشلاو
 . قوتملا

 نيبعت ىلع عيقوتلا نووالق ضفر اذلو
 اليلخ ىلوأ ام انآ » لاقو « دهعلا ةيالول ليلخ .
 ةيالوب ظافتحالا ىف هنم المآ « نيملسملا ىلع

 نم همايأ تايرخأ ىف هبجنأ ريغص نبال دهعلا
 ةافو نكل . دمحم همسا « ةباش ةيلوغم ةجوز

 «ددرتلل الاحم كرتت' مل راظنتا ريغ ىلع نووالق

 عامتجا ىف ملعو ةنطلسلا ف ليلخ ميقأو

 ريمقون ىف هتنطلس نالعاب ةروسشملا سلجم

 لاقف ء« دمعلا ةبالوب هديلقتو © !؟٠9 ةتس

 ىناطعأ دقو « ىنيطعي نأ عنتما ناطلسلا نا »
 . < هللا

 ءارو قاسنا ليلخ ناطلسلا نا ريغ

 فكعف « فنعلاو رشلا ىلا ليم نم هب رهتشا ام

 مهنأب هنم اداقتعا « هيبأ لاجر نم ماقنتالا ىلع

 هنتلا نطو هنتر: ةكيمس ل, يك ل يشل
 ةيحانلا هذه نم همكح ادب اذلو . هيخأل
 ةرداصملا لامعأ نم ةفيخم ةلسلس ةيلخادلا

 ريمألا ناكو « لتقلاو نحسلاو بيذعتلاو

 اذه لك هلات نم لوآ ميدقلا هميصخ ىاطنرط

 ليلخ تيانتاو . نحسلا ىف تام ىتح كاذو

 كولسلا نسحو قلخلا مرك نم تابون اذه عم

 ىفعأو « هنبال ىاطنرط كالمأ نع الثم لزن ذا

 ضعب نم اهيلع رخآتملا نم ماشلاو رصم ضرأ
 ىركذ ايحأ هنأ امك « هيبأ دهع نم بئارضلا

 . الفاح ايونس ءامحا نووالق هيبأ

 تلدف ؛ ةيجراخلا ةسايسلا ةيحان نم امأ

 وه امك ةوقو ةردقمو ةعاجش ىلع ليلخ لامعأ

 ةراضحلا سو - م

 هنأ كلذ . هفقاوم رثكأ ىف هتافرصت نم حضاو

 « اكع ىلع فحزلل هيبأ عورشم ذيفنت ىف ذخأ

 نم ادادعا ةنئاكلا تادادعتسالا ىلا فاضأف

 تقاف ىتح « لاتقلا تاودأ نم تايمكو دنجلا

 ١91 ةنس عيبر ىف اكع لوح راصحلا تالآ

 ندم نم ةنيدم ةبأ دض ةقباس ةيمك ةيأ
 ىه تناك اكع نأ ىلع . قرشلاب نييبيلصلا

 تمواق اذلو « ايوق انيصحت ةنصحم ىرخألا
 ررق ىتح ( ةعباتتم مايأ ةرشع ةرمتسم ةمواقم

 . ةونع اهيلع ءاليتسالاو اهتمجاهم ليلخ

 لامعأ فصو نع لاجملا قيضي انهو
 نومجاهملا اهلذب ىتلا ةلوطبلاو ةعاجشلا

 ةفك ناحجرب ملعلا عم « ءاوس نوعفادملاو

 نويبيلصلا تاي نأ دعب « ةيكولمملا شويجلا

 ىوس ىربكلا ندملا نم ماشلا ىف مهل سيلو
 حابص اكع ىلع ىئاهنلا موجهلا ناك مث . اكع
 تداعف <« 1؟91 ةنس وبام ١4 ةعمجلا موي

 حابصلا كلذ ذنم مايأ ةرشع ةدمل ةنيدملا

 ىتح رفلاو ركلاو « عاقدلاو موجهلل اناديم

 ةنيدملا طوقسو اهتانيصحت مدهب رمألا ىهتتا
 ليخ ناطلسلا شويج ىديأ ىف اهسفن

 لقاعم رخآ اكع تطقس اذكهو . نووالق نبا

 ةيلاتلا رهشألا ةعضي قو « ماشلاب نيسيلصلا
 ىتلا ةيلحاسلا ندملا رئاس ىلع ءاليتسالا مت

 تمدهف « نييبيلصلا ةضبق ىف لازت ال تناك

 بلطىلاتباجتسا ىتلا توريب ادعام « اهعيمج

 . لاتق نودب ميلستلا

 ىلا اكع نع ليلخ ناطلسلا لحر اريخأو

 ىرسألا نم ريبك ددع هبكوم ىفو « قشمد
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 قلع اؤنفاب بنجر ناج تلم يعم
 هبأةىورمتلج ذ(رهفطم اطصاولنفكءرتاون اجر تهل

 رمل >وقتليغو مالم !اعييرا ديؤقلاو

 0[ !ابلعالفا تموين اوكيحو ( هةيمامفالخر
 ايأ ةدع تبقب

 لاذع نب 0 0 0 1

 ل 0 ٍض ا ا ةمدقب

0 2 1 
 ا َُق وم تنبلا هدا ا

 اشمه_» بمعتم ؟اتهل
 ا 32 - قبري او ادا لمع 0

 يف ةلوركافك معو رطل يخا زيجرمنت
 كلذ 2 55 2 رمعلا نم عسانا

 جيجا أ 0 ا هدروعس امي ذك
 0 ريغ 5 ما جب 5 لل

 1 بر ين اهلي ديسملا ةقيرطلا
 ١

 ا 0 تام اةتوطصل رن للم دعم

 5 و سم اتا عمق داع ١ ا اهاإ]

 انوش !:*يرتأ ميتال ةطلسلا يارجل 1

 ع ةل4ععئ اهيله بمرل علفلع . . 1.4

 ناطللعلا ءميلب لةميهق الا قانسفلا ااه جت ىفرفسات
 د 0 خايف / هنلجإ ةدئطلا ةدق ةماعلا

 ساهي



 وكلإ اا هيلم ادايفابيبدلا و ,ةوجلخلا) ءنانهلب !امك

 هئبق هناي ىلإ دير مكحلا فزيت ثدنف يتاتلاو
 جالا و يزصمنةف جوك ولمس تش اطلس هردعب نأ
 قفيتلشمم يف اويماللا اةبجر كايصتالساماقم قتل لئالذ

 ف[ تدان لا هيلع ناف عايل تافصيإم ةتاؤج
 اقتحل ةيهاجتيلوافتابرماثوهترفيلا معلم اهيلع
 ءامعاز اهيلقعل لاعب ير فيلل, لولى ألا امتنغلنب

 مهتاسف نمت ناجرم+ ىف لهن ىلداايتي ةرك كاي امملإ

 كللخ فو. .ةعماجلا هيلون|دهظتلؤلق دل وماولل

 اصلا دقيلوقت ةقا دحض لوبان رولا لوب
 ولع هللا !اهاعسفم نسا ةثازثلاةلملل ةنطمنللل]
 ةللث 55 منع ١١ ءهجتل ار زاهانلا ليتك قل يغلرإ]

 ازهتليشلر هلاخ  كانفظ ول هريعللعت ملي رشعلاو

 قابلا ماه اكل نملك ملف تالق عشطق نتا ءتول

 <نهئوا لكلا حمد هيليشو طهتتا حش امأر ههاولق
 نيلخ ل عم قملفعتلا ىلع ل ممل نب رفتشا لهك
 امل ا...كل 4 الملا هءئشنتف كيلاملإ ءارمألا

 !ايئطلنولا منختلاو «جاابجلاو لطغلاو ةليحلا

 لانج عر قمملخعتا ولع لفك ذيل ةيخلخلاا اقئيطيل)
 أذ .هعهنموشينقل ءنصاخللا ااننقولا ىف هئامهج

 اهتلم دج كا ةبلطلا 6 رلاتثإللو كوادلل بكجلا
 ةلوقيلتب ةياعمتلالا كرا وفل عةيمدتل ىلا ةهمانتعل

 ةفع جاعلامقيطهت هتالذ رفا عبتاو .«.ةيكيلمملا
 ةكيمم ف الاجتشاىلع عراسي در لول
 عدلع_اللغاغوللب لإ رملغ نهتم, !دلقتعادج ةيوج

 ءانتقا نأ و يرخص يركع _رابقتتا نيم دخي

 ءاتملا هنانتكل ان عويخكل قابل تهللا ةلسمأ اهوار تع

 ليغبادج ف سلجم نسانلا كلشاواذلو ٠ ةيلاغلا

 ىف ابن نف. كلم انعدم اجمالرسسا جاي

 هضمش ةملةيغ هير 1 نلاج : جال يبخل تدقلا
 5 ا 12 ات اد :
 دز ىلع نط اة "علام ا

 أ "ا ا 3 يددألا نيستا ريبعتلا

 هس 00 ا
 م يلع: شرالإلا ىلع 3 بلا ةطلسلا
 ني بر ناتمار وع يع مكحل ارىغبج ا
 2 هداس امد لقلت صإلا يوتا لوطلا

 0 انت ان 0-5

0 
 0 ا 0 20
 يدل هالو شرا 00 احمل
 قملاوت ىنروتلاو ع يات وبل عم
 قرطلا كد انلأ طملالث اابعأ د

 0 53- ملك ا ا 5 !

 0 ا 55 ا
 "يا نك 1م لاسغ ةيبسامم زالا

 هئاعيقن قلو ةيكولملا اةلصللا ةلتيرتفبظيقاف
 «تمايمبأ لمع ملاتلعلل ىلع نزلا وه ىيتل ايف داخل يق

 ارعاظم عل مهتم زأنقب :تاظتما الع يع رمهللذو
 ةةجلكملاو ةمليالا طويعأل يملا كمض
 اململا بر ءا را ابزعم هظلاصمل ظالللل لوا اهلل

 العاعقن ةيتاثتختمو ل ليقوم الهتشللإم

 5 تك



 دراوملا نم رفاوت ام لضفب « ةعئارلا روصقلاو

 لضفيو « ةيملاعلا ةراحتلا نم ةدمتسملا ةمخضلا

 قيرط ىف تاحالصانم هنمز ىف رصانلا هارجأ ام

 . مامثلاو رصم نم لك ىف ةعارزلا

 رصانلا دعب ةيكولمملا ةنطلسلا ىلوت ذاو

 هدافحأ نم نانثاو « هئانبأ نم ةيتامث دمحم

 « بقاعتلا ىلع هدافحأ ءانبأ نم نانثا مث

 ةيلوت آدبم نم ائيش نأ هدحو اذه نم حضتيف

 هليصفت قبس ام لحم ذخأ مكحلل ربكألا نيالا

 ىلع اتقرتم قوتملا ناطلسلا نبا بيصنت نم

 تهبضشأ اذلو . ةدوهعملا ةيكولمملا ةقيرطلا

 ناطلسلا ءاتبأ نم ةليوطلا ةلسلسلا هذه

 نييجنيقوريملا كولملا ةلسلس دمحم رصانلا

 روصعلا لئاوأ اسنرف اومكح نيذلا نيرخآتملا

 كنئوأ نم دحاولا ةنطلس نأ ريغ . ىطسولا

 دتمت مل هدافحأو رصانلا ءانيأ نم نيطالسلا

 ءامعز نم رخآ وأ ميعز هب حسس ام رادقمي الا

 ىتح ابيرقت كلذ ىلع رمألا لظو « كيلامملا

 نآ « ةيجربلا كيلاملا ميعز « قوقرب عاطتسا

 ىف دمحم رصانلا ةلالس رخآ نم صلخت
 نيطالس لوأ كلذ, ىحضأف « ٠م+ ةنس

 . رصم ىف ةسكارحلا وأ ةيجربلا كيلامملا

 اهقرغتسا ىتلا ةلحرملا هذه لالخ ىفو

 ةغلابلا اهتدمو « هدافحأو رصانلا دالوأ مكح

 ثداوح ثالث تعقو « ةنس نوعيرأو ىدحا

 خيراتلا ىف اهتلالدو اهتيمهأ ىف فلتخت

 ريبكلا ءابولا ثداوحلا هذه لوأو . ىكولمملا

 ىطسولا روصعلا ىف ايوروأ خيرات ىف فورعملا

 لزنأ ىذلا ءابولا وهو ؛ دوسألا ءابولا مساب
 قرشلا ناكس رئاسو رصم لهأب رامدلاو ءانفلا

 دتماو « 10٠ ةنسو ١7م ةنس نيب طسوألا

 ىف ةحداف رئاسخ ىلا ىدأو ايروأ ىلا كلذك

 جئاتن هيلع بترتو ةعارزلاو ةيشاملاو حاورألا

 . برغلاو قرشلا ىف ةيعامتجاو ةيداصتقا
 افلرثم الوطسأ نأ وهف يناثلا ثداحلا امأ

 « هونجو ةيقدنبلاو سدورو صربق نفس نم
 مجاهو « ةفلتخم رصانع نم دونجب ءاج

 ىلوتو 0١ه ةنس فيرخ ىف ةيردنكسالا

 ناتحيزول لوألا سرطب لوطسألا اذه ةدايق

 ناسرفلا ةفئاط اشنأ ىذلا وهو « صربق كلم

 « فيسلا ةفئاط مساب ةفورسعملا نييبيلصلا

 ىلوتساو . نيملسملا نمسدقملات يب عاجرتسال
 اهتحابتساو ةيردنكسالا ىلع لوطسألا اذه
 مهبهنو مهرش نم ملسي ملف « اعوبسأ هدونج

 رداغ مث . ىحيسم وأ ىدوهي وأ ملسم

 تلمح نأ دعب « ةيردنكسالا هايم لوطسألا

 نم ريسأ فالآ ةسمخ نم برقي ام هنفس
 نيملامملاو دوهيلا نم ءاسنلاو لاجرلا

 نيملسملا نم نابع دهاش ىوريو « ىراصنلاو

 نم ترحبأ نفسلا هذه نم ةنيفس نيعبس نأ
 « مئانغلا عاونأب ةلمحم ةيردنكسالا ءانيم

 . ىرسألا نم ريبكلا ددعلا اذه نع الضف

 تضرعت تاضوافم ةثراكلا هذه تبقعأو

 ىلا نيح نم ىرج ام ببسب عاطقنالاو لشفلل
 ماشلا لحاوس ىلع ةيصربق تاراغا نم رخآ

 دقع ررقت اريخآو ناطلسلا ىلع طغضلل رصمو

 ةيكولمملا ةنطلسلاو صربق نيب حاصلا
 همس هوو اتل



 نم لك امهنيب طسون لأ دعب 18م٠ ةنس

 . ةيقدنبلاو ةونج ىتتروهمج

 ةكلمملاب طيتريف ثلاشلا ثداحلا امأ

 ةيقيليق ميلقاب ىرغصلا اينيمرأ ىف ةيحيسملا
 « ماشلا ىلب امم ىرغمصلا ايسآ فارطأب

 ميدقت ىلع اهسيسأت ذنم ةكلمملا هذه تبأد ذا

 تحبصأف « قرشلا ىف نيببيلصلل ةدعاسملا
 . ةرركتملا ةيكولمملا تاراغالل افده كلذب

 تدغ ليلخ ناطلسلا دي ىف اكع تطقس املف

 ىلاتلا فدهلا هذه ىرغصلا ةديمرأ ةكلمم

 بلح ريمأ ىلوتسا ىتح « ةيكولمملا تالمحلل

 < 8/8 ةنس ا« سيس اهتمصاع ىلع ىكولمملا

 ءارسمألا مستقاو « نابعش ناطلسلا مساب

 نالعا دعب « ةكلمملا هذه ىضارأ نوعطقملا

 سداسلا ويل امأ . ةيكولمملا ةنطلسلل مهتيعبت

 ىلا لمحو « اريسأ عقو هناف اهكولم رخآ

 نأ ىلا هرسأ ىف ىقب ثيح ةرهاقلاب ةعلقلا

 ىهه ةنسلا هذهو ١ ١ع ةنس هّوادتفا ىرج

 ةلود ىف ناطلس لوأ قوقرب اهيذ راص ىتلا

 .ةيناثلأةيكولمملا ةلودلا وأ ةسكارحلا كيلامملا

 رباعلا ضرعلا اذه دعب انه ءىراقلل ىقش

 ءانبلا ثيح نم ىكولمملا مكحلل ماع ريوصت

 ىرادالا زامهجلاو مكحلا مظنو ىسايسلا
 «ىعامتجالا بيكرتلا نع الضف « ىداصتقالاو

 ىرامعملا ىئاثيلا طاشنلاو ؛ ةيركفلا ةكرحلاو

 لوأو كيلامملا نيطالس رصع هب رهتشا ىذلا
 نا ريوصتلا اذه حمالم نم احضاو ودبي أم

 ةقبط ىلا ةدنتسم ةمكاح ةيكولمم ةببرح ةيلقأ

 ىلع رطيست ىتلا ىه كيلامملا نم ةيركسع
 هست وه ناطلسب اهترطيس زمرو . دالبلا
 ناطلسل انبا ناك اذا الا ةقبطلا هذه نم كولمم

 ةمكاحلا ةيكولمملا ةيلقألا هذه ءامعز طاحأو

 كيلامم هلثم مهتايح اوأدب مهلكو ناطلسلاب

 شويج وأ صاخلا ىناطلسلا شيجلا ىف اراغص
 بتارملا ىف مهنم دحاولا جردت مث ءارمألا

 ناكو . هتقبط عم ابسانتم اجردت ةيركسعلا

 ءابرق - ناطلسلا لثم - اعيمج كيلامملا

 « ةديدع لوصأو دالب ىلا نومتتي « دالبلا نع
 نم رثع ثلاثلا نرقلا ىف مهمظعم ناك ذاو

 سرب مهيلا ىمتتا نيذلا قاجفقلا لوغم
 ايلاطيا نم اوءاج مهنم ادارفأ ناف نووالقو

 كيلامملا كئلوأ أشنو نيصلاو ايسورو ايناملأو

 قفو « ةيعاطقالا ةيسورفلا نم ساسأ ىلع

 « ةنيعم ةيسايس فئاظوو ةيركسع بئارم
 بصانمل عيسج مهيدبأ ف تدهن ثيحب
 الضف اهتاعاطقاو ةيطالبلا فئاظولاو ةيركسعلا

 ىف اهتاعاطقاو ىربكلا ةيرادالا .فئاظولا نع

 اوناكو . ةيكولمملا 'ةلودلا ميلاقأ رئاسو رصم

 ةرمزلا ىف مهجامدنا دنم نيملسم اعيمج

 لاجر مسا امومع مهيلع قلطأو « ةيكولمملا

 مهو « ملقلا لاجر نم مهل ازييمت فيسلا

 ىلاهأ نم « ةيئدملا ةيناويدلا فئاظولا باحصأ

 ددع غلبيو « نيملسملا ريغو نيملسملا دالبلا

 اميسالو « ةيناويدلا فئاظولا ىف نيملسملا ريغ
 ادادعأ اهباسحو لاومألاب ةقلعتملا فئاظولا

 . نايحألا مظعم ةريبك

 مسهور ال



 كيلايلبع ءايزيأ اهكتللش ىكيإ كلهإطقالإملمأ هلمر
 افلاعوو ةيركستبالخب نلملافة و دعب اةلبلقع

 هليؤنلا.جوفم لاملب قف اللمثكا ةقيرطدا لذ ةيلعتلب
 لعرب ئضلوأ هتاعالقثلع هذع ثوب ليجرق

 ةاماك اغرق لإ( .ةزئسملاردعلم ةعلقاو
 عض لل ر لامعا كتلا كأم لا :ةيباغف ليم ص يأ
 فعةلوداإ هفيشت للعلا تام رقلج غل دامب

 ق.قاإومسم اب يمد. ةيييرسبرلا قر وقنلا ةقيقلا
 تيوتاد يربحلا سيب لكي لهما فاعلا, لطمسملا

 هامات اك دنا كن
 ةيبقنلا قاسم ممل عباوقالا نم كنج
 مزلر وم كيتش نيتلا يعرتبلاولل ممم
 هيجل رواج ديت جاجا 0

 دعس ذلو و اهتك جت تاعاطقألا
 .عاطقإلا الا ,ناوهد عاب دك دربال ا

 هتميرمال مجالا هيلا ةفلغةملابرع
 دان نوتلا ةينيملاو ةجقنلا تائاطملار نم
 يار ايدام وغسل اجو ميلع اهيينوت 5

 «يةنيرلا نم ةنيعم .تايس نمل و لاك يقل ١

 اقفل ون هعيش لالالا د قيل .

 اسيفم ةميسجا اهب بن لاب اقل ا
 لج براق ملاطبتلا لفها ته الب هلامر
 زاغل لقلب الخ قيذييألا !ميلدلا جالا معيفلب أ عهلا

 هفا كلا برميل !(ولللة ف الاهم يتلا رخام هنلا

 ابارولة عزم لل عولقلا -ىعاطقالا ميظنتلاو رشع

 1 الات ل علا لش 00 قلت .٠ 3 لا 0050

 حكدمف تولت ةعيلط بو قيقاضق « امهلوصأ ىف

 عاطقالا اربوطتث نإاخ_لياعر هفإ ةُيللذ وإ ام .اماقتق

 انيروتلك ةدبني ليث دس دغ لقيم تيزي
 يقلى كرلتملا لعاامطقالا: للف ىقبقإللا اكيلعتو

 اراكلا ىضعجنالواةمطقق طيطخمثىمظعلاوةيقتاخلإ
 التمتي ال ةيلالحةليصح ةئأ ااه ىتخرأ طقمين

 انلييف هفولمالع ذه لطتيكالم قيخب اجا قص
 اةيلءالختستدإ ولع ده ختمت رات قيما نر «ظفش روقادأ

 بلمتق !عتايج ةللم دب جرتضيخو اوف كتماقا قام
 انصبلعت اال هيفةيصلخ طوتم ب دا روق قو

 للطلم 3ق البر قكوطتملا ناليطرلا سقت لالا د

 قتل ايلا هفافل ان مثيعتتلاس نرلا (قتستتمو | «كيبلاملا»

 لاق ءاوم نما أ يللا يقيدرط + ل سا06 ةنليهسسلا ططتخ
 كلفؤتوم اكرزعلفملا !اولفيشي نمألايخالا بفعرطو

 لاغلملا نما لم نقلجلا ىملخه نكي لاير
 مقلمة واقلهلا ةةيعرشملاةقتيؤملا ىلع افرتأا
 ةضالط ماقتل يق فن خاابكلا» ةضلخفا !امسنغ كر

 لوي اطلعلا اهني لعأةارم اتا فسادا
 لعل ابطجوا اعما يش ١ ىف ااناهرع اهلل رانيخا انا ذبلت

 ءايوسأب يب انعم وقاعلا يف ىكدلمملا هئاطاببلا
 ننعجي_ ناله زمر راك! .كيلاعللا هارمألا بنع
 لعرب _يزيناطامبلا ةلحيل ملامهسم هلك

 انعيلالسسوف ةيقامتم الاصل قنطلدملا واق شيعي
 تائؤبنكرالثا بمحل كلما تدعفلا ااتفللعوب ل 1

 لقد حلا ةنايلامل رق ماقمقاا بيست للجلا كيقت
 مح عروب دش



 |ايحيلةعااون لين امقكل حرف عوق ىلا استفلكا)
 انقاذ ل ائموى بيوس ولاميقلااهف_قفس للا هد
 ناالوهلق ومؤسرببه أممخ ميم قله قردلسلل ادق رف

 نال دلا_يصخيتي ةسلازتسب اكول قق الا محق
 عةييغلا الفيل ايل دقو جثع هرااغسأ اه هتءلقإر ف

 اذ هتف لالخ ةياطانملا تلمجلا عم اهربغس
 ايفل ينعدم عقيلمالللا ايل ادلج يلج ؛ مةيعاقلا

 اياد 26 عئاينجل» نميكفلا قنا مروكي رغسو

 اهيلوق كيب اياب !تيااونو اذ انك وعطور ومعتا فجر
 ةلكوع محلا اهل ااا يللا نر هعؤؤم نييصح ةطلاكو

 تقال بيض اانعيووت كيك لمن لعل

 ةقوافلا الفلس لاحت از رتلمر د هيدي قع اونبدلا

 ئانعيمرب# ل ءويضترب ايضا ا ةهجا ام
 افرتمف اولغتشا لب ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا
 هيلا ياتي راهم اال ةيحل هلا ةيوللهلا!ندملا
 هحبارصبلاووقالعيل] د ةيفجاعم ماا غجامملاا كلو ل
 لول ةيزنانقشاو أ نيفيرزلئسلفي ولانه اهلسمإ و
 لقا اررقمو للان لزغساهيلل ا للشز ءاهغإ و !ىفاولاا
 وهدف ل غتر جتا ةئيإ روثتن (لرخعب م راص/ عال )ف

 داشلت أ للاب طدماطلا كخوخير زق اهاعمص
 هل سيق ع تن ءا- ليغ كابرجلاو غلضسالفلا
 للطالب -لمؤل لعم عاهتع ةصدلخللو اان

 0 تال قل د
 ةلوبلا ل * ىف ل اولوقي نا 2 هيي اظردل

0 6 0 

 رشا كول 1 بر
 لب كس لاتةجفو كيطيرطيات يضع

 ااسيلدق عامتلاب ااقله ب . عمفملرفلاو

 اف ءيدالغل امية م ةلكوءافس ا ناون رول ءل ايات ودنا

 اهيهن ونا ةيكولَسْللا رصأملا ىفازمهم زها :عقتلمو
 همسل ايقعاظ اعتب اوم يوفاّ فم يت اء ىلطمل عقل لقول
 ةيندللف ةايحاابم ىقارلا اليمدلهتسمالان ميل ةافلجثا
 نامجف :عارفألا فسادا ناعت خلا عمل ةسترما
 رول هليبثم ةيزعلا ةيكولمملا تالامتحالا
 ناتخب لافتحالا وأ برحلا نم ارفاظ ناطلسلا
 عنو هلم 0 يف |امل ٌّ

 قلي مر ورامي غل امن عاقل
 ضيلاونكخلا انام ننقل كماو اهلل
 ةقباس ا مناك ا

 اطول قمل ديعق رز هياكل ير غالبا لح
 ةيجالخلا تيل طارش: ورعب رامانات
 نعت نادل المل /اييلعلل ب 5 قالو

 500000 راتطحا كو
 ةظير د طلا* ةقىن دو قمل بخش ةءاأولاو

 قيقيلادلل ااهرقع :دمق وسهل اغيل اصلا

 جال وبل مرتان اهيطاتلف تهل اةلفهكود .عكاقفيب

 كلوفقلاؤف كف مح ير و ا لقسم قلل كانبرا ةظيفا

 لارا غف ف اقل ول عما مديفلمإل !بملتقاو لطاخاع
 لاطإل ل قلكول هد هلكت مال سلالا ا بهل علال لشد

 ةثلئا#إ ةناكلطمذه غومء الهيلا راسا له طوففحلا

 ملا بي عيل سس



 زكرم تدغ ىتلا .رصم نع مهتيبنجأ مغرب
 ىلع نيديدج مهنوك ناك وأ « مهتتطلس

 اصاخ اروعش نورعشي مهلعج مكحلا نوئش
 مالسالاب مهدهع ةثادح ناك وأ « هتايلوئسمب

 نم « ةينيدلا رئامعلا ةماقال نيسمحتم مهتاعج

 باب نم وأ « هللا ىلا ىفلزلاو ىوقتلا باب
 ناك امفيكو . بولقلا باذتجاو ةسايسلا

 اونع كيلامملا نيطالسلا نأ فورعملاف « رمألا

 تائشنم ىف مهئامسأ ديلختب . ةيانع ربكأ

 اهقافآو اهملاعمو ةرهاقلا حمالم تطعأ ةيرامعم

 ىنملا قوذلاو ىسدنهلا لامجلا نم ةحسم

 ذنم اهب تزاتما ىتلا اهتحسم ىلا ةفاضالاب

 . نيسودألاو نيسطافلا مايأ

 ةيكولمملا ةيرامعملا تائشنملا هذه نمو

 قناوخلاو سرادملاو دجاسملا نم ريبك ددع

 « ةعئارلا اهاياقس ةدرهاقلا ءامسلا نيزت ىتلا

 ءايحأ ألمتو « ةرخاف بابقو ةقماس نذام نم

 رئازلا اهيف ىري ال راثآب ةميدقلا ةرهاقلا
 تائشنملا هذه لوأو . غيلبلا اهتمص .ىوس

 ىنامكرتلا كببأ زعملا ناطلسلا اهانب ةسردم

 ءىطاش ىلع « ( ةيلاحلا ةقيتعلا رصم ) رصمب
 قلطأو ؛ ةضورلا ةريزج سايقم ةلابق « لينلا

 حجري اميف ىهو هيلا ةبسن ةيزعملا مسا اهيلع
 بقعأو « ةرهاقلاب ةيكولمملا ةلودلا ىنابم لوأ

 ةعونتملا ىنابملانم ةلسلس ةيرامعملا ةحتافلا هذه

 ةلودلا رارقتسا ىلع اهددع ةرثكب ةلادلا

 كلتل امب اهنيطالس عانتقاو « اهسفن ةيكولمملا

 الضف « رارقتسالا كلذ ىف بيصن نم ىنابملا

 ىف مهسفتأ نيطالسلا رئاصم ىف اهريثأت نع
 ناطلسلا ىنب اذلو . ةرخآلاو ايندلا ةايحلا
 «ءةمسأب فورعملا ميظعلا هدجسمس ربي رهاظلا

 « ةيلاحلا ةرهاقلا ءايحأ دحأ هب فرعي ىذلاو

 ةيرهاظلا ةسردملا ىلا ةفاضالاب دجسملا اذهو

 . نيساحتلا عراشب ةرهاقلاب كلذك ىهو

 بحاص وهف « نووالق روصنملا ناطلسلا امأ

 هيريدم دحأ هفصو ىذلا ىروصنملا ناتسراملا

 افصو « خروملا ىريونلا وهو « نييرادالا
 نونف ىف برألا ةباهن » : هباتك ىف ايليصمت

 مدختسي ءانبلا اذهنم ءزج لازي الو « «بدألا

 ىفشتسمى مسيو « نويعلا ضار مأل ةيبط ةدايعل
 كلذك مجري هدهعو ناطلسلا اذهلو « نووالق

 هتجوز ةسردمو ةيروصنملا ةسردملا ءانب

 هنبا ةسردمو « ىلع حلاصلا ربكألا هنبا مأ
 ةبقلا نع الضف كلتو هذهو « ليلخ ىناثلا

 ميلعتل صصخملا ليبسلا بتكمو « ةيروصنملا

 . ماتبألا

 رصاتلا ناطلسلا رصع كلذ دعب ىتأب مث

 ةيرامعملا ةورذلا رصع وهو ؛نووالق نب دمحم
 «ىنعم نم فصولا كلذ ىف ام لكب « ةيكولمملا
 ناطلسلا اذهل رشابملا ىلعفلا مكحلا رمتسا ذا

 ,( مو ومو ) ةنس نيثالثو نينتثا ةدم

 بورح ةبأ نم ةليوطلا تاونسلا هذه تلخو
 فرصناف « ىربك ةيلخاد نتف وأ ةيجراخ

 ىلإ دس همم ةؤاربآو فاسو بس قاطلللا
 « عفانملاو دصاقملا ةفلتخم ةيرامعم لاسعأ

 نم لفاح ددع ةيمهألا ثيح نم اهلوأو
 دس ند مسا



 قئاوخلاو سرادملاو دجاسملاو عماوجلا

 اهنمو « ىنيمنيعست وحن غلبت ىه ذا « بابقلاو
 دمحم رصانلا ناطلسلا عماج لاثم لا ليبس ىلع

 اغبنطلا ريمألا دحسمو « ةعلقلاب هسفت

 انبقأ ريمألا ةسردمو « ةنابتلاب « ىنيدراملا
 هاقناخو « رهزألا عماجلا لخاد دحاولا دبع

 رمتش ةبقو « ةيلبقلا ةفارقلاب نوصوق ريمألا
 تس عماجو ؛ ةيقرشلا ةفارقلاب رضخأ صمح

 لاحملا قيضيو . ةيرصانلا ىحب ةنامرهقلا تدح

 ىتلا ىنابملا هذمه نم كلذ ادع ام ركذ نع انه

 ىزيرقملا باتك نم تاحفص اهفاصوأ المت

 ركذ فى رابتعالاو ظعاوملا » : هناونع ىذلا

 . © راصمألاو ططخلا

 تاوذ تاآشنملا هذه ىلا ةفاضالابو

 بجنأ ةيراكذتلاو ةيميلعتلاو ةينيدلا تافصلا

 ةيرامعم ةعومجم ىكولمملا ىرامعملا طاشنلا
 ةيريمألا رودلاو ةيناطلسلا روصقلا نم ةيناث

 « مهئارمأل وأ مهسقتأل نيطالسلا اهانب ىتلا

 مهنيطالس فغشب ءادتقا ءارمألا اهانب وأ

 نيطالسلا دومهع تجنتأ ذاو . رامعملاب

 نووالقوس ربيبو زطقو كببآ مهو نييركسعلا

 عونلا اذه نم ايبسن اليلق اددع « ليلخو

 مهمامتهال ارظن « ةيملسلا تاآشنملا نم ىناثلا

 ةيبسنلا ةلقلا هذه ناف « ةيركسعلا تائشنملاب

 هب زاتما ىذلا ىرامعملا طاشنلا ةمظع تزريأ

 كلذ لصوتو « دمحم رصانلا ناطلسلا رصع

 ىلع سربيب ناطلسلا رصع رصتقا نيح ىلع هنأ

 ةعلقلاب ةديدجلا رادلاب فورعملا رصقلا ءانب

 رصع رصتقاو ( ٠8١" م  ظ هعاوم)

 تمدقت ىتلا هينابم ىلع نووالق ناطلسلا

 ناطل سلا رصع رصتقا امك « اهيلا ةراشالا

 ظعاوم) فوفرلا رصقو ةيفرشألا رادلاب ليلخ

 رصانلا ناطلسلا رصع التمأ ( إم - ؟

 « ةينكسلا تائشنملا هذه نم ريك ددعب دمحم

 ناطلسلا هانب ىذلا قلبألا رصقلا اهعلطمو

 ناد يملا ىلع الطم هلعجو ©« هسفنل رصانلا

 ةحلاوصلاو ةركلاب ءارمألا بعلل صصخملا

 كلذك رصاتلا ناطلسلا رمعو ( ولوبلا )

 ةعلقب تاعاق عيسلا مساب فورعملا رصقلا

 هلسمعجو « (59؟--٠ ظعاوم ) شبكلا

 لكل ةعلقلاب رمع هنا امك « هيرارسو هيراوجل

 ةرشع ىدحالا هتانب جاوزأ ءارمألا نم ريمأ

 ةدع رمع رصانلا ناطلسلا نا مث . ةصاخ اراد

 ؛ ءارمألا رايك نم جاوزألا كئلوأ ريغل روصق

 ةرقبلا ةودحب ىقشمدلا رمتقط رصق اهنمو

 رصقو « ليفلا ةكرب ىلع ىقاسلا رمتكي رصقو

 كولس ) ىنثيكلا ةعلق هاجت ىنابوجلا رداهب

 كئلوأو ءالؤه فتكي ملو . ( همس «
 رصانلا ناطلسلا مهيلع قدغأ امي ءارمألا نم

 نوسفانتي اوذخأ لب « هتائشنم نم دمحم

 مهسفتأل ةيفاضا روصق دسشتل مهنيب أميق

 ا جيلخلا لوطىلع تدتما روصق ىهو

 باب ناديم برق نم ( ىرصملا جيلخلا )

 ىلع ةعقاولا سوقايرس ةدلب ىلا ىلاحلا قلخلا
 ةرهاقلا ىلامش تارتم وليك ةرشع ةفاسم

 شمغديا ريمألا راد روصقلا هذه نمو ةيلاحلا

 . رمدزقط رادو « اًعيَقأ راد « روخأ ريمأ

 تع 0



 (مليعلا_قللسلل رطاشنلل راق كت ادم
 !ايىللمظ نل ظل (, دعحتل, صليت لام نطلب سل قا فوب

 !اهؤل ةهغيملف» اهات ةيئادلا هك جواشلاج

 ةةليإإ بعامل الفد عيش داق !هلاجفأ ,ويمااستلا
 وذج ذوذجم» ىلا بفمئاومأو ايطالنملا كتليأ
 هتطمقل ا ع ةوصغتا هع هغزي ف اايشللنيقلا

 ههدللمولل القوس ىلا بلة قلق جرم كلا ذعقلإ ةيكليللللا

 اناعخألا جيلها لإ عفلطو هلل قلو ارابكلا _بهفوا

 افحص رامتبت نأ ما يلح ال اتفيق ولااغيل الار
 (.لاتعمأة اإل قلل شير ولالا ةدلكب قادلودجيفالؤلا
 اقدم نلاميجغي الننو !اييعوجلقل وبني كقاعق
 اليقيشر لا «لققسنتلت جم ج/ كد ويعم للا

 امه اب ع عجم كانها ؤمل) اةعبجسيلا/ قلعت اليعالو

 اوه قيضاللشا اعل ا نمل و ناللت علا« هتنه] دهنلل

 اي ليظلوضت . زك يرلا ىلع ةعلقل اب نادم م. سمللل

 ةحسسر ذم كال اقكنا ليلي ابخاهج قير ده ,قباسي
 50 « نرمحي نسلطلا فاطيما

 مد فظهر موسم ب ب

 تيب ما 0
 ةرودنرخ ةيردمو ا 1

 هن الاد ل ا 5-0 امش نأ اانللم 0

 ةععم بتم هن وتشللاو 3 كد ادلعأ ةلةسان

 0 هندجا د 2 ؛ ةسمم د

 اج دع

 5 ركز ا يملا 0
 "قيلت سماع جن نقاتل كمال يحمل
 ةرصتخلا تلح يملا ل 20

 ناتتئايزأ بيرث د 54 امن او 1

 4.قرجان قل لناس ةيهالبس الإجيرلثول ما

 ااسبقراهل_ لقلب ةيجيملا اطاثلا رميت يليلداةهأ
 عااقنياجل :دفحسهر قيل الامهيل اهلل ميم وبخيملاد فيلل
 ةلويرسبقل ىجلشإالا كلاذو امض هماارع القتني_ فلول

 خمسه وللل لول در وصملا مف ةاخا قلل عابطلا فق

 اللاملنملا ىلا قلقلا ىلا حيقتفلاث بيب اقيوق
 هبيمئااومأورايلانجلا نيلعئلاسبل لثة. همست وتلول

 انمي قناوخذ للقبقاذت لاقيلدتمو مقجتا ملح تعم
 همدييل دينمو أ لانك اةتثلانهوتاقهدةمئلق ىلا وتدل

 هيت زامل هيا دوبق وهمة يلا

 قلبت ف) كلوا غلط وي عجول ةرالظم
 ولأ ؟يموواذجل رنيم ةيىرج_لاةجيزإةجقيإ
 انجيل لق انك ماهي لاول نادت
 اينيلمل عاوعل ىلع هيلع نهربت ءاخس ىف

 علال ةسلاغ اان هنمم اانثناقاباقاق

 ااهضامتتل اهون ولا اتليدبلا هالقل ل( غمز جب

 ليظدلدللا اول سالب لا لدا طيس اممم سومجيبق
 انيق :ن الق هيببكا هلمتزيقت كلاقع , ءاوؤيق

 ااظويمالل ول لاب لاول ام تت ومجل الاود مفجع
 اوي رالعللااو ٠نيئالعلااؤتسوإ»_ثفضس ملا ككتارطو

 عاطوتسا ا ودهلل ن9 تنيتهرتسولا واي رالعلو

 طفت اعمل( ولد قملو ايكوف_ممهقلكوشو

 لكيلا ةظشلا تيا ةلئيغلل فإطال عئولسمم

 رانش نانثل ذكي ابق :قلخت ةزسمانلا علقت شا نذل يك

 [ءىياس هفللَم اانجلملم المقل ويلا اهل ؤوحامألا نم

 ووس_.للتلملائ نيو ئاخسيهتا لمتبممإ الذ

 جنلو راظقطو ناؤعم اء ةطغجل ىلع اا يفكر عيت الاقاررخ

 دع وو جل



 ءالؤلهو بلق رهظ نع ىشاوحلاو شماوهلاو
 ف مهد « ةيفوصلا نع الضف كئلوأو

 لملم ا (”نوفرصنم مهاياوزو مهطب رو

 . داشرالاو 0

 ل نسحب 5 3 ةرباعلا ةيعامتجالا

 ان انشا ةيك لا
 ؟ْن عبيط

 هل اهنمو 20 7

 ديمل وف لهي يسوي نويجن رن ايس رمإب
 قسيررلا مقاملا عاملا ةييراس مئلرلوع مضاجلا
 رمال فاه محلا ناكرور ةيلقلا. يل للسخادبإا
 ااعبل مر تلعللال ٌةر اق هين اج مل د ةمل

 ام كبش ااسلعللاب قه ةر آان هلو هلع اا اق

 دنع هدج/ د اذن قاع انيق تينت
 دق مون د عجدنمل اهيل مله لو

 ءنلذسل افسلعللا «قعةر د عهمل هنعلل ذر أهي
 ملي د علبغل اهب ءلقليظ . عاتتفللدت هلم

 ااا ااثلذيغأن ةةبغير دلمر ااسلفللب قهر
 علم قيل اان اا>لاك د أن ةقيب ااهجر
 ءلر هب ااسلمانق يق اذمب . و هيب

 « 84 رهين هيحعتم ذ عممم انسه هقل

 اتللو م 1ن تعي لود أن هشنر
 ااعلوية بع .مج/ هصيل لاا !مستقلاب
 عاات عيب ذا مل !ن أهم لعب ااهسير كلير د

 محب ااسمل اه لامةلم لاقلعت عا هياع

 عيفلابه .

 عينمل تعلب قهر دلمر هلق امثشعلل

 اهلا ةليت لميت هر !0ةجر اال ير اذعلل هن

 نينئالا ىموي ىف نيسلجم اهب دقعي 2

 نوئش ضرعتسيف عوبسأ لك نم
 ىواكسشلا ىلا عمتسيو ؛ 4

 ةماعلا ىنابملا هذه نمو . هيلا لصت: ىتلا

 ناطلسلا اهانب ىتلا ةباينلا راد كلذك ةعلقلاب

 « ةنطلسلا باون لامعأل ارقم اهلج( ]لم -

 اردصم روهستملا اهكابش راص ىتلا ىو

 ريغ ةلاظتكيلارةلكطولمملا هلم ولا ف يقاةل

 ةاليلسلا تباين دياراطيقح مال ءالجأذ راصم
 هيطنتخم ةالبلالاف ةياعبلا ةموكجلا ردبصم
 7 كمين ااداخ اليلاجألاةيكجلدملا ةلهقلا

 هعقبل : © ةييصلب هعيلر !مثمعاأب عيطير

 اانعاب دد 3 نبأ هر !اسعأإ ااتلامر كارق ديل

 !اسلعللن بةجّر د عهم 1ءار تعلم ااعاق

 امله ايف ااثلايق . بل ق آه جر عقفم اق يضر
 عقتح هلم ايم< ه «عاق عستقبلر اهدي غب

 7 عاش د من يله ةملو اعلي [ن ااهعاق

 اامله.ةيغ اان لايق ان هن غب هيسلتجل
 أع ةهيلهل تهور اهتللاع اللات اًامله اق

 ان عامر هن هيث ااخمهسل اهي اانعفسلىت د

 عااتنقليمل تالا نض د عاام صلهل تالة تحمل كل

 عااقه ادن !ايلايط ذ عملا ةقلل# دمل انش

 يَ !هلر هع عااثل» عذيعمل بن ااهاطات

 السلعة هين اعمر ااعلد لاصالم الملعا
 ل أعاه عليه ف [هنبيته عهسفتع

 6 تعليق دلير ؟هلر اال .

 ةيأاع ام تن هين اذتتفل !ن ع هاعش

 هلع ااسلفللاب هلهير عاةلمق !اسلبللث مقهي



 ةيناثلا ةيكولمملا ةلوولا
 مرابز ىفطعم رك روتكملل

 (ماملال - رك
 سمس ويدعي

 ةيوق ةيساسح ىلع خرؤملا ىزيرقملا "لد

 ىف فقو نيح « ةينيدلا ةيخبراتلا ةيمتحلاب

 دنع « كولملا لود ةفرعمل كولسلا » : هباتك

 لاقو « ىلوألا ةيكولمملا ةلودلا نيطالس رخآ

 ليدمو لاوحألا ليحم ناحيسف » : ابقعم

 دهع ةبادب ىلاتلا رطسلا ىف ادب مث « « لودلا

 ةلودلا نيطالس لوأ وهو « قوقري ناطلسلا

 ىزيرقملا فقو ىرخأ ةرابعب . ةيناثلا ةيكولمملا

 فى ىرخأ ليقتسو ةلود ع دويل هذه هتفقو

 ةلودلا نأ ملعلا مامت ملعي هنأل ء دحاو نآ

 اهتلمج ىف نوكت نل ةناتلا ةيكولمملا

 ةيكولمملا ةلودلل دادتما ىوس اهليصفت وأ

 « ةيراضحلا صئاصخلا ثيح نم ىلوألا

 ةيداصتقالا تاهاحتالاو « ةيرادالا تاميظنتلاو

 رشتنا امع الضف اذهو « ةيسايسلا دعاوقلاو

 تايالولا نم امهريغو ماشلاو رصم لهآ نيب

 ىكولمملا مكحلاب ماعلا ىشرلا نم ةيكولمملا
 هته صو هتينجأ مغر -هيناثو هلوأ ل

 . دالبلا لهأ ىلع ةيثالعتسالا

 ثداح رمي نأ رظننملا نم نكي مل هنآ ريغ
 قوقرب ناطاسلا ةماقاو ىجاح ناطلسلا ملخ

 تايصخسشلا ضعب ةيحان نم جاجتحا نود

 عولخملا ناطلسلا مكح تمئس ىتلا ةيكولمملا

 ىلا هلوصو ديدجلا ناطلسلا ىلع تسمقن امك

 تايصخشلاه ذه ثبلت مل اذلو . ةنطلسلاّت سد

 لكونملا ةفيلخلا ةماقال ترمآت نأ ةيكولمملا

 امك « ديدج عون نم ةلود ىق اناطلس ىسابعلا

 ةرماؤملا هذه مده نأ قوقرب ناطلسلا ثبلب مل

 تنوكت ةيناث ةرماؤم نكل « ؟ملج ةنس

 نايكولمم ناريمأ اهمعزتو « ١9ممه ةنس

 ريمأ شاطنم امهو « قوقرب ناطلسلل نافانم
 هذه تعاطتساو . ةيطلم ريمآ اغبليو « بلح

 قوقرب ناطلسلا ىلع ضبفت نأ ةيناثلا ةرماؤملا

 ىبصلا ميقت نأو « كركلا ىلا ايفنم هلسرتو

 بره مث . ىرخأ ةرم ةنطلسلا ىف ىجاح

 اشيج هسفنل معمجو « هنجس نم قوقرب

 لخدي نأو « هزكرم ديعتس نأ هب عاطتسا

 لافتحالا عاونأب اطوحم ١و٠ ةنس ةرهاقلا

 « ىجاح ىبصلا ملخب رمأ نأ دعب « بيحرتلاو

 هيراوج طسو ةعلقلاب ةماقالاب هل حامسلا عم

 . هيلاعمو

 راطخألا هذه ىلع قوقرب بلغت امنيبو

 نم راطخأ ىجراخلا قفألا ىف ترهظ ةيلخادلا

 دس ا ىيمال



 دئاقلا اهسسأ ىتلا ةيلوغملا ةلودلا ةيحان
 ايسآ ءاجرأ اهب جعزأو « كنلروميت ةقعاصلا

 رخاوأ « طسوألا قرشلاو دنهلاو ىطسولا

 دكي مل هنأ كلذ . ىداليملا رشع عبارلا نرقلا

 دنهلاب ةبرخملا هتاحوتف نم دوعي كنلروميت

 نع ثحبلل هدونجب ةكرحلل اشطمتم أدب ىتح

 ىلع فحزف « ريمدتلاو برحلل ديدج ناديم
 ىلعو « )موس ةنس دادغب ىلعىاوتساو قارعلا

 ةعبات ةنيدم ىهو « ةيلاتلا ةنسلا ىف نيدرام

 ثاطلسلانكم ملو . كاذتقو ةيكولمملا ةنطلسلل

 اذه ةمواقمل ضهنف « ةعاجشلا هزوعت قوقرب
 ةيوق ةهبج عميق نأ عاطتساو « قدحملا رطخلا

 . هتاراذئناو كنلروميت تاديدهتل ةيدحتم

 هذه نيوكت ليبس ىف قوقرب هب ماق ام لوأو
 ةضرعملا دالبلا كولمب لصتا هنآ ةهبجلا

 فيسوب ارق مهو ؛ كنلروميت تاكرحل

 « ساويس ريمأ نيدلا ناهربو « ىنامكرتلا
 شمتقطو « ىنامثعلا ناطلسلا لوألا ديزيابو

 . احلفلا رهن ىلع ةيلوغملا ةيبهذلا ةليبقلا ناخ

 ةعاجشلاو ةبالصلا نم قوقرب ناطلسلل رفوتو

 دادغب ناطلس ديرشلا ءوجلب بحري هلعج ام

 . ةرهاقلا ىلا ىرئالجلا دمحأ مساب فورعملا

 ةرافس قوقرب ىلا كنلروميت لسرأ املو

 ةدايسلاب فارتعالا ةدعاق ىلع هتضوافل

 ىرجف « ءارفسلا لتقب قوقرب رمأ « ةيروميتلا
 ليبق زطق ناطلسلا هلعف ام جهن ىلع كلذب
 دشتحا نأ كلذ بقعأو تولاج نيع ةكرعم

 رهن ىلع ةريبلا ةنيدم دنع ىكولمم شيج

 تاراصنتا تدهش ىتلا ةنيدملا ىهو « تارفلا

 . نووالقو سربيب نمز لوغملا ىلع كيلامملا

 كاذئتقو همامتها لك هجو هناف كنل روميت امأ

 « لامسثلا ىصقأب ( جركلا دالب ) ايجروج ىلا
 « هئادعأ رطخأ هريتعا ىذلا سشثمتقط لاتقل

 لق ١8 ةنس ةينود ىف تام هنأف قوقرب امأو

 لاتق ىف هتلوطبو هتعاحشو ةصرفلا هل أيهتت نأ

 . لوغملا

 « جرف هنبا قوقرب دعب ةنطلسلا ىلوتو
 تناككلذكو « ةينانوب همأو ؛ هئانبأ ريكأ وهو

 فورعملا خرؤملا دلاو ىدرب ىرغت ةكباتأ مأ

 موجنلا » : باتك فلكم « فسوي نيساحملا ىبأ

 زواجتي هنتطلس دنع جرف نكي ملو . «ةرهازلا
 ءاج هبيصنت نأ ريغ « هرمع نم ةرشع ةثلاثلا

 ةداتعملا ةيلخادلا تارماؤملا نم لاخ وج فى

 ىلا راس نأ ثبلي ملو « ريغص ناطلس مايق دنع
 شيحلا سأر ىلع ١1٠٠ ةنس رخاوأ ماشلا

 ىروميتلا مدقتلا فقول فحازلا ىكولمم ا

 ناكو . ةيكولمملا ىضارألا وعن رشابملا
 ةعرس ف ابونج كاذتقو لوحتي كنلروست

 . قشمد نم برتقاو بلح بهنف « ةبخاص
 دتراف « قشمد لامش ةقينع ةكرعم ترجو

 ناطلسلا ردابو « هباقعأ ىلع ىكولمملا ىثيجلا
 كرتو « ةرهاقلا ىلا باحسنالا ىلا جرف

 قشمد تيلستساف « ريداقملا ةفك ىف هشيج
 نم نودلخ نبا خروملا اهصلختسا طورش ىلع

 كلذ مغرب ماسلا ةمصاع تضرعتو « كنلر وميت

 .. بيرختلا نم لوفملا هب رهتشا ام لكل
 انفك نكي مل جرف ناطلسلا نأ ىهيدبو
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 هاش بن ممخ اف ماحب ىلا خبل
 كلنا ررصسر هل. لمع مايسقلم _هاهرع ممم

 اىبمجت) لروجلبر لأ ريغ >مدهموقر عقو يم |غل

 ةوحبب كيم است يف جف نتمتع

 ناك انه 065 كنهي يق ةعقدررفم]» نرش
 مسلم الو ليابق ترافل ةيفامخملا قلدنا
 ايفبإ اف عسقو ديزياب ناطلسلا نأ ققحت نأ
 ناطلسلا ىلإ ل

 !ديدبجست ساربثلا ىلا قارمن دادزاخجرف
 ايلسو ثيلع مجاب مول ةارشماو مل :منباغل
 " ةيديتلا_بلاطم نم ىلع ناجقنسا .بةااريست
 هيركتورنأ نموا مداد 20
 ييهمثلاو رصموف ,ثاليومبت ميا وكمل
 ةدايبسللا.يئالبءادصحل ىلع لال
 هن طياجترول تار وست نأ يلع ع ةيرومتا
 انملجتت لو« قهشمج, ام مفجحز

 نالبلجلا ميهلظأ ام يهم ام يهل

 ماكو 0 فتان ش
 ةنمه لنلش مسماؤ ميرفت كتل وجيت تام

 "يع الفا فت تلف يلح يتب قرع نعقب ٠
 هوت نوت حننق شولاوا وعشفب اهرافل ققب
 اعيش امل لع داجر لمقلج كهؤل ناك ل هلأ
 بترا ئعاعلاب م اخ 1

 تقع 3 31 مل

3 3 0-3 

 م لالش بام 9 4 39

 هي تكي ةجديرتل اجي تل
 علوم آان !انسلعللاب .ةكيلا أ تاماهتالا

 ةيدمخ لإ ذر دمي كلقلاهملا ةلود_قددهشو ردر
 اهعراه زميلي ملذل د اهل ةييرك قمعألل دعي

 امس فا ناك ةبسخلا كاوا ملول نأ
 اهم ندي اؤملا همكحر دجيورلو ىرؤرستمملا هبجرا
 هدب الل ناك عنإت ف أد هده قف
 ديم د.* .دطشلا دق ةقنلالبب تتم هكذلا
 هدوع سبي ةرهلقلاب هع نجاسملب

 هع + ةننيسب ةلوولا مذ ىف برا رقتسمإللا .
 نييالس وفا متو و عذلا يماجيملاب ا
 200 عاب هسا رجلا ايلإرلا
 ياسا فاو ملمسدقلا ىلوتج اجر ف هند
 تج اةماجتا دجال ةفاسلا رباب لعو
 ديونها وتم 0 .وجص كاطلس جلخ هلا ندي ةولعلا

 ةكرابشم ةييصوم مكين عاسسرون اوم طفلا
 اامبمع 1ع اف مملا كيناجح عساربجأ ديب
 اهتمام قاف راق شيل عيوشم

 |ةطلخو زط قل يكاونعنلا 'حكتستايدما
 «لادعلم ةانكام لان ادفع رفل طفل زور ل اع نيش
 هلالللاقبلق اانتدهلتذل انوا لمعلا نال اذيعااس
 هنيزفو البلل بقع ةقرودلإ فيل قيللؤلمجل حلم
 هي دتعلانا» كليم ملجعوف لام نم .راخقلالابسركازم
 احح علا تين أطمللا !اتايل أ لل ةكيب !|ةلقامقلا و
 مال ثجو_ ل نيقيلسلا_ليطقادلملا كيلاقم قلل
 افلبلن جلاب لن وقططرسملا انكتب لغجلا لاي للملا
 اازهتما قس عش ىفع ا ونتوكس مل اسال هيأ
 كليوستلا شنيحي علم ةققبا لالا ةلزعتا ايام جب

 يهئازش ينزع دازنو كم تمن اخ الجم أملا !ىتشداو
 هيهييظنتاو مهرب وشلل تقولك رفيوتنت ملف كار اخص

 اسسيو مهيإ مساس



 القاب, حض واق زويا ممل يحلأ نم (وشبل مق ةلاد
 ةيلفلالع غون! مراشاتر اغا يلعب يفكييعللم ةييحسبل

 توسل نم دوت لج امولق تجيب راج
 0 كورلا فقر اج ارو

 املعلا ية لول ة رج لح لال ورام قد
 اصب برم ا
 رجلأ نيطان يونا رو ةقمث ابا
 نام وعر خي اتابل# نع

 قولان ع اهي ضعت تدم
 يي دحق بيتا هيفي نوير تب
 اان !اقلهق هس ب 0 0

 ا للا مج فلل لطوأ
 زمان تاس وابل
 1 مر د ا
 اف لاهو داسف نم كلذ ببسرب ةمويكحلا
 نيطبع ةلظفلحلا (رعالتسا كا رجلا نيطالس
 نارا لني نانا وعم فرزيهتلوج

 عيببادت ماء اضمأ اودع لب كره خصل اهتمت
 رجيلا اخ ةيجيماجلا لمت راجت مش موورطصت اكتم
 لسحب دف. درمحألا جالا طولا
 ةييودنبلا :للئلبقلا زئلع طك, داجمتلا ىلع !هنادايس
 يقارطأ يلوح قب لملء ةينامتك وتلا !زئابشعلا د.

 جول ءاجتما ديدفت ليطواسلل يدجتوااع مامثلا
 كلب ع لفت هش العا يذلا قت كاهل ووقت قي

 ةاي زوم لف لتولوغن اال ههمز ةمف ةائيملمم ا
 هلفض اثيما رست ودق أد أع« هقنمسا(قفاوبق

 ةلهزخمب الولاقمامك ا: قالؤب اليليلل مف ةعالاقلو

 هم دلو دي شعل نطو انوتقل

 ' ةديد عه حاطالا حلم لاول او-« ا: اليلفيشيت

 ناصوق_ ةراثاا حالظيقإل ىو بقل اهنتن ىلع
 ةيناجنلا ضوينعلا اع يو ع

 لاعبللم رو لفلم سيب ن رمل لهن امقاتون

 اطمسواةي رو لأيع تئاقم مقلق ملل ةيورابط
 قفا جر لا نر ثلا معلا شن تافشس#
 ةطفس هي لو ل احجي ترأقت > قدموا ضيعت
 لكس يضر الو ناقل ةلقعخ ماطر طب لكم

 7 لم اهلل اكمام
 ا يوصل الو: «قيسهال قاوللاب

 رب: هع هاف وانعم يىذظ ؟خ ابقيربل لم
 ناكتم الرو بجتلك فقل ودلا منح يفل حل تسال

 كليتاج :رش موسما ل العب ةنطفاقلا نا هتيم:
 ئالفاحقا اقلونم لكذو قمع قوص

 قو بجلال قئمبء لوقا دزاب بع وسلخللر
 ةنجرالملاب غارق كلقبدهي لكختأ_ناةدوالسلاو»
 ىاتفجيو ةليبللا زلال بلفاعأ حطم
 نلت مامي الشا كاتو اهيدرازتب ةداع#
 لع !اهياوبع قال ذل 'مليق عدت هقئاظقلا !بابرأ
 نويل ةيلعطلا ىلرخمأ وول ىلإ اكلت
 ةدايلاع ةب ةفرزيعلمر لاططاب_ لقا ذب ب ةيلغت فلك
 ىييشبوم رألا عج لهقعو طر طل يلا ضد اوه دونر
 .اكختامأيو انحنالا و عدم للقب |ءاهت ١6 ةيدع

 ندم اكءوهجق ةلذك نصل قرد قل

 قلودل + قئاط هر د ا غيمجتول زخأو
 خيول وطب الكم نا“ تطل هطلت "هلق ليغ
 فاش ايات نا: ميطقمم هام وكلفلا

 "لم نق ييمومي را شانه وسلا جفا [لرقتخ



 ةبكولمملا ةلودلا ءاجرأ مالسلا داسو

 ةنس فصنو ةنس نم برقي ام ماشلاو رصمب
 بئان جورخ الا مالسلا كلذ وفص ركعي ملو

 فارطألاب اسنهبلا بئانو ماسشلاب دفص
 نيتكرحلا نيتاه ناطلسلا دمخأف « ةيلامشلا

 ى درو امل عاترا ىابسرب نأ ريغ . ةلوهس ىف

 هسفانم بوره ريخ نم 147 ةنس سطسغأ

 هئنج سس نم « قومملا كيناج ريطخلا

 نم لك ىلع ضبقلا ءاقلاب رمأف « ةيردنكسالاب
 عطتس مل هتكلو « براهلا ريمألاب ةلص هل

 ناك امنأكو . هرابخأ نم ءىث ىلع لوصحلا

 ةدع مايقب انذرتم وصلا كيناج بوره

 تقو ىف ىابسرب هجو ىف ةفلتخم لكاشم
 « ةعاطلا نع قشمد بان جورخ ىهو « دحاو

 رصم لحاوس ىلع جنرفالا ةنصارقلا ةراغاو
 نب نسح ريمألا عانتماو طسوتملا رحبلا ىلع

 ءالولاب فارتعالا نع ةكم فيرش نالجع
 ىايسرب آدبو . ةيكولمملا ةنطلسلل عوضخلاو

 ةلمح لاسراب ثالثلا لكاشملا هذه ةحلاعم

 همسا قشمدل ديدج بئان ةبحص مانشلا ىلا

 راصنتاب رابخألا هتءاح اذا ىتح ء نودوس

 ةعلقب هنحسو رئاثلا بئانلا ىلع اذه نودوس

 نيتلكشملا ةحلاعمل همامتها هجو « قشمد

 جنرفالا ةنصارقلا ةدعاق تناكو . نيدرخألا

 رافغأف « ةينانجزوللا صربق ةريزج كاذتقو

 مث « نيتحجان نيتراغا اهلحاوس ىلع ىابسرب

 . ١45١ ةنس ايئاهن اهيلع ءاليتسالا ىلع مزع

 هدناسي اشيج ىابسرب ذفتأ ةنسلا كلت ىفف

 هايملا ىلا ماسثلاو رصم نم ريبك لوطسأ

 « افانرالو لوساميل ىلع ىلوتساف « ةيصربقلا

 ايصربق اشيج مزه ىتح لخادلا ىف لغوأو
 هتمصاع لخدو «نانجزوول سوناج كلما ةدايقب

 كلملاب ةرصتنملا ةلمحلا كلت تداعو .ايسوقين

 ثبلي مل مث « ىرسألا نيب اريسأ سوناج
 « ةريبك ةيدف لياقم هحارس قلطأ نأ ناطلسلا

 ىف ةيكولمملا ةنطلسلل اعبات حبصي نأ ىلع
 فيرش نالجع نب نسح امأ . صربق هتكلمم
 ةلكسثملا هذه ةياهن لبق هعاضخا ىرحف ةكم

 اهتدايس رصم تدرتسا كلذبو . ةيصربقلا

 نسح فيرشلا مدقو ةدج اهئانيمو ةكم ىلع

 ىرصملا جاحلا بكر ةبحص ةرهاقلا ىلا
 ىايسريل دكأف « دئاعلا ىكولمملا ششيحلاو

 مفدي نأب دهعتو « ةنطلسلل هصالخاو هءالو

 ررقت نأ ريغ . هتيعبتل اديكأت ةيونس ةيزج

 .طسقلا ةيدأت متي ىتح ةنيهر ةرهاقلاب هؤاقيا

 . ةيزحلا هذه نم لوألا

 ىكولمملا ىثيحلا ةرداغم ليبق ثدحو

 ةلفاق ةدج ىلا تلصو نأ برعلا دالب لحاوس

 نأ دعب كلذو دنهلا رجاتم لمحت نفسلا نم

 « ةيكولمملا ةدايسلل اعضاخ ةدج ءانيم ىحضأ

 نفسلا هذه دئاقل ىكولمملا دئاقلا دهعت نأ دعب

 . ةدعاسملا نم هنفس هجاتحت ام لك ميدقتب

 ءانيملا كاذتقو ىتح نميلاب ندع ءانيم ناكو

 ريغ « ةيدنهلا ةراجتلا هيلا درت ىذلا ديحولا
 هذه دئاق فرص ءانيملا اذهب ةلماعملا ءوس نا

 ةقافتالا هذه تدأف « ةدج ىتح الامش نفسلا

 . احيردت اهيلا اهلك ةيقرشلا ةراجتلا لي وحت ىلا

 اعدوتسمو ازكرم تحبصأ نأ ةدج ثبلت ملو
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 ىابسرب ناطلسلا متهاو . ةلئاهلا ةراجتلا هذهل
 ىراجتلا دروملا اذهب ةدج ىلع ةدايبسلا بحاص

 قلطأ اصاخ اناويد ةرهاقلاب اشناف . ديدجلا
 اذه راصو « ةدج داش مسا هيلوتم ىلع

 ةبيرض ةيونسلا ةراجتلا هذه نم عمجي داشلا
 فتكي ملو . اهتميق نم رشعلا ةدعاق ىلع

 دف لب ضسشلا لاجلا لغدلا اذه قابس
 « هسفنل اهلك ةيقرشلا ةراجتلا راكتحا ىلا
 ىلع بترتو . رصم ىف ركسلا ةعانص نع الضف
 راعسألا ىف ىنونج عافترا تاءارجالا هذه
 نييروألا راجتلا ةعاطتسا ىف دعب مل ثيحب
 . ءارشلل مهدادعتسا نم مغرلا ىلع « اهلامتحا

 ةلاتشقو ةيقدنبلا نم لك مايق ىلا اذه ىدأو

 هذه ةلباقمب ديدهتلاو ىوكشلاب ةنوجرأو
 هذه نامثأ عقرب ىأ « اهلثمب تاءارجالا
 ماسلاو رصم ىلا ةدراولا ةيبروألا علسلا
 ةيندعم داومو ديدحو ةحلسأ هذه مظعمو

 روصقلاو ىكولمملا ىشيجلل شيجلل مزلي امم ةيرجحو

 ."ةيكولمملا

 راك لدحاب فتكي مل ىابسرب نأ ىلع
 ةلمعلا ىف لخدتلا ىلا اضيأ دمع لب ةراجتلا
 قفتي امب ةضفلاو بهذلا رايع ريغ نأب دقنلاو
 دقنلا لوادت عنمو « هضرغو هتحلصم عم
 مث ٠ ضفخنم رعسب هبرتشي اميك ىبنجألا
 قاحلا ىلا ىدأ امم « كلذ دعب هلوادت قالطا
 باجألاو نيينطولا راجتلاب ةريبكلا رئاسخلا
 اضيأ ىلاهألا طخس دتشاو . ءاوسلا ىلع
 ةيفصت قرط نم ذختا ام ببسب ُناطلسلا ىلع
 عم ركسلا راعسأ عفر اهنمو ؛ لاومألا عمجل
 ةراضملا بساع

 تعستاو راكتحالا دتما نيح ىلع هراكشحا

 محللاو دوقولا بشخ تلمش ىتح هترئاد

 اذلو ٠ احابم ةيشاملا عيب دعب ملو « بوبحلاو

 امك : رصمب ةريثك تاهج ىف ةعاحملا ترشتتا

 دازو «© ةرهاقلاب ةرم نم رثكأ ءابولا لعتشا

 تائف ىدبأ ىلع ثدح ام اءوس ةلاحلا

 تاقرطلا ف سانلا ىذأ نم نايلجلا كيلامملا

 . عراوشلاو

 قى راكتحالا ةسايس قيبطت ىلع بترتو

 دئادنشلا نم سانلاو راجتلاب لح نأ ماشلا

 ضرعتي مل هنأ ريغ ءرصمي ثدح املثم بعاتملاو

 تاءاسما نم رصم لهأ هل ضرعت امل ناكسلا

 ندملاب مهدوجو ةردنل نإ بلجلا كيلامملا

 ١45 ةنس ذنم ماشلا تدهش مث . ةيماشلا

 ةبقارل ةهجوم ةيبرح تاعمجت ةدع
 مهتاكرح ةبقارمو « نامكرتلا لئابق
 « ةيكولمملا فارطألا ىلع ةفلتخملا

 ةاشلا ةليبقو « ءاضيبلا ةاشلا ةليبق مهو

 هذه ءارو ناكو . ةيرداغلدلا ةليبقو ءادوسلا

 نب خر هاش ةينامكرتلا ةيئادعلا تاكرحلا

 ىايسرب ناطلسلا ضفر هءاس ىذلا كنل روميت

 اذلو « ةبعكلا ةوسك ىف ةكراشملاب هل حامسلا

 اهميعز محشو « ءاضيبلا ةاشلا ةليبق فلاح

 ةمواقمو « ىابسرب ىدحت ىلع كليارق نامثع
 هسفتب ىابسرب هبرض ىذلا ىكولمملا راصحلا
 ةيرداغلدلا ةليبق امآ . 15م+ ةنس دمآ لوح

 ةصالخف «كاذتقوةيكولمملا ةلودلل العف ةعباتلا

 كيناج ريمألا اوأجلأ مهنأ ةيئادعلا مهتكرح

 دنم ةيردتكسالا نحس نم براهلا قوصلا

 ورم



 مهنأو < ىايسسرب ةنطلس نم ىلوألا ةنسلا
 اريخأ ققحت رصنلا نأ ىلع « هل مهتيامح اونلعأ
 :كليارق نامثع ىقل ذا < ىايسرب ناطلسلل

 ةليبق ميعز فسوي ارق دض برح ىف هعرصم
 قوصلا كيناج تامو ءادوسلا ةاسشلا

 اهتيعبت ىلا ةيرداغلدلا ةليبق تداعو « اليتق

 : ةيبدقلا

 هذهب معنيل اليوط ىابسرب شعبي ملو
 « ةتبلا اهب اريدج نكي مل ىتلا تاراصتتالا

 تامو « رصاعملا خرؤملا ىزيرقملا لوق ىلع
 هينوي ىف «© هيلع فوسأم ريغ ناطلسلا اذه

 ىذلا فسوي هنبا لعج نأ دعب ء 14مم ةنس
 ى هل افلخ ةنس ةرشع عبرأ رمعلا نم غلبي

 ايصو ءارمألا نم هئافلخ دحأ نيعو « ةنطلسلا

 اكلم ىابسري ناكو . قمقج همساو « هيلع

 ف رشتتا ام نكي ملو . لاملل ابحم افوسع

 نم ءىش ىلع اليلد مالسو ءوده نم هدهع

 حتف ناف « سانلا نيب ةنينأمطلا وأ ءاخرلا

 « هكيلامم الا هبا عفتتي مل صربق ةريزج
 ىوس ابويج ألمت مل ةيراكتحالا هتسايسو

 ماسشلاو رصم لهأ امأ . ةعساولا مهب ويج

 دمعلا كلذ ءانثأ قاهرالا عاونأ اولمحتف

 مهتدده ذا اماع رشع ةتس ىلا دتما ىذلا

 ةرفو تاونس ىف ىتح ءالغلاو تاعاجملا

 . ليصاحملا

 ةنطلسلا ىف ىابسرب نب فسوي قبي ملو
 قمقج اهءانثأ لمع « امو نيعبرأو ةعست ءاوس

 ثبل ام مث . هدب ىف رومألا ديلاقم عمج ىلع

 «لبجلا ةعلقب هنحسو فسوبي لزع ْنأ قمقج

 ربمتيس يف ةلطلسلا ىف هناكم هسمن ماقأو

 ريسبلل قمقج زهجتت امديبو .

 ةكرصح عمقل ماشلا ىلا ةلمح سأر ىلع

 نيجسلارف بلحو قشمد ىف هتنطلسل ةضراعملا

 مدخل ىز ىف ايفختم ةعلقلا نم فسوي
 ىف هوديوثم هب قحلو « ةيناطلاسلا خباطملا
 ةضراعم .ةكرح تماق ثيح ديعصلا فوج

 عاطتسا قمقج نأ ىلع . ناطلسلا دض ىرخأ

 ذا « ةلوهس ىف نيتكرحلا نيتاه ىلع بلغتلا

 ١؛مو ةئس ليربأ ف فسوي ىلع ضبق

 اهب همايأ ىضقيل ةيردنكسالا ىلا هلسرأو
 تمدهت ىلاتلا رهشلا ىو « امركم اسيبح

 ىابسراب جهن ىلع قمقج راسو قشمد ةكرح

 اوطشن نيذلا نييحيسملا ةنصارقلا نم دحلا

 مهنامرح نم مغرلا ىلع « ديدج نم رحبلا ىف
 اولعج مهنأل كلذو « صربق ةريزج ىناوم نم
 نا سوعغلا ةئيهل ةعباتلا سدور ةريزج نم

 لحاوسلا ىلع اهنم اوراغأو « الئومةيراتبسالا
 اذلو . اداسف اهيف اوثاعو ةيماشلاو ةيرصملا

 ةلمح 144٠ ةنس سطسغأ ىف قمقج لسرأ

 عمو . سدور ةريزج ىلع ءاليتسالا ةلواحمل
 < 1١444 2 #1484 ىتنس تددحت ةلواحملا نأ

 تارافغالا ةمواقم تعاطتسا ةريزحلا ناف

 قيقج ناطلسلا ىضرو ثالثلا ةيكولمملا

 ءوجللا نم ةنصارقلا عنم ةدعاق ىلع حلصلاب

 ةئيه حلاصم مارتحاو « سدور لحاوس ىلا

 لحاوسو صربق نم لك ىف ةيراتبسالا ناسرفلا
 حلصلا اذه دقع ىلع دعاسو « ىرغصلا ايس

 ١ عا ةئس

 ا هأ5 مس



 اذه نآ ىلع ريك كاج ريهشلا ىسرفلا رجاتلا

 نم ريبك ءزج ىلع هنمز ىف رطيس ىذلا رجاتلا

 ةيكولمملا ةلودلاو ابنرف نيب ةراجتلا

 ةرورضب قمقج ناطلسلا عنقي نأ عطتسي مل

 .ىاسسرب اهأدب ىتلا ةيراكتحالا ةسايسلا ءاغلا

 ةيمالسالا لودلا وحن قمقج جهتناو

 نماضتلاو لهاستلا ىلع ةينيم ةسايس ةرواجملا
 هاش نأشب ةروشملا ءارمأ ءارآل ثرتكي ملف

 ١44 ةنس هل حمس لب كنل روميت نب خر

 ةلكشم كلذي ىمنأف « ةبعكلا ةوسك لاسراب

 ةيروميتلاو ةيكولمملا نيتلودلا نيب مئاقلا عازنلا

 ايش دقفي نآ نود كلذو « ىابسرب مايأ ذنم

 ىلع قمقج صرحو . هتمارك وأ هقوقح نم
 ىنامثعلاناطلسلا عم ةيدولا تاقالعلا رارمتسا

 لكو « ىرغصلا ايسسآ ءارمأو « ىناثلا دارم
 مالسلا ليبس ىف كلذ

 ىف حاجنلا نم زرحي مل قمقج نأ ىلع
 ةسايسلا ىف هزرحأ ام ةيلخادلا ةسايسلا

 كيلامملا تائف هيلع تبأد ام بيسب ةيجراخلا

 ىلا ةءاسالاو درمتلا تاكرح نم ةيناطلسلا

 الس امم « ةرادالاو مكملا لاجرو ءارمألا

 تدادزاو ةرصاعملا خب راوتلا نم ةديدع تاحفص

 ريبكلا ىلع كيلامملا كئلوأ تاءادتعا

 مساوملا مايأ ىف ءاسنلا ىتح ريغصلاو

 قمقح ناطلسلا عيطتس نأ نود « دايعألاو

 فقوي نأ قمقج عطتسسي مل كلذكو « مهعدر
 .ةيراجتلا تاراكتحالا قف داسفلا نم برست ام

 لادتعالاب قمقح ةموكح ترهتشا اذه عمو

 هب ترهتسشا ام ىلا سايقلاب ريخلا بحو
 قمقج فصتاو . عشجلا نم هفلس ةموكح

 ىوقت نم ةعبان ةيصخش لالخو تافصب

 نيطالسس مظعم ىف دوهعملا ريغ ىلع « ةقيمع
 ىف درو ام همكح ىف ىعار ذا « كيلامملا

 اماعط لواتنن ملف ء ماكحأ نم ميركلا نآرقلا
 مرحو « رمخلا برش عتمو 6« عرشلا هنع ىهن

 سبالملا هركو ةيقيسوملا تاودألا مادختسا

 ءادتراب ءارمألاو رصقلا لاجر مزلأو ةجرهبملا

 . ةليوطلا مهبراوش صقو « ةريصقلا بايثلا
 ( ءاملعلا عم همركو هئاخس قمقج رهتشاو

 امهم نمشي ردقي ال ميقلا باتكلا نأ دقتعاو

 زهانب وهو قمقح تام مث . نمثلا اذه عفترا

 ضرم دعب ء +١46 ةنس رياربف ىف « نينامثلا

 . ةنس ةدم ةعاحشو ربص ى هيناعي لظ ليوط

 ىلع وهو ةنطلسلا نع قمقج لزانتو

 دنع ةقباس هل نكي مل رمأ وهو « توملا شارف

 ةفيلخلل هدعبن اطلس نييعت رمأ كرتو « كيلامملا

 ىعدتسا ذا « ءارمألا ةعامجو ةاضقلاو ىسابعلا

 نيرضاحلا بطاخو « هترضحل كتئلوأو ءالؤه

 « هونطلست نميف اورظتتا + مكل رمألا » : الاف

 اذكهو . هنبانولمشي ال فوس مهنأ هنم اداقتعا

 هابأ فلخيل قمقج نب نامثع رايتخا ىرجأ
 . مكحلا ىف

 نم ةرشع ةعساتلا قمقج نب نامثع غلبو
 الفط نكي. مل هنأ ىأ « اناطلس راص نيح رمعلا
 نم ادهع رصقأ ناك هنأ ريغ « نسلا ريغص

 .ةنطلسلا ىف مهءابآ اوقلخ نيذلا ءانبألا راغص

 .- موو د



 نم طقف عيباسأ ةتس دعب هعلخ ببس عجريو

 ىلا هب ىدأ ىذلا هشيط ىلا ةتنطلس نالعا

 مكحلا نوئش نع كيلامملا تائف عيمج داعبتسا

 تائفلا هذه هترصاح اذلو هيبأ كيلامم ادع ام

 ىف ةعلقلاب لانا كبانألا ةماعزب ةيكولمملا

 همالستسا ليبق هعلخ ىرجو 46١ةنس سرام

 ىذلا ىبابعلا ةفيلخلا ةقفاومب « نيرصاحملل

 . لافتحالا ىف كرتشا

 ىف وهو ةنطلسلا ىلوت لانيا نأ عمو
 نم غلب هنأو « هرمع نم نيعبسلاو ةثلاشلا
 « همسا ةباتك نع ازجاع هلعج ام لهجلاو ةيمألا

 تاونس ىنامث مكحلا ىف لظي نأ عاطتسا هناف

 ةنويللا مزتلا لانيا ناطلسلا نأ « اذه ليلعتو

 ' ةيكولمملا تائفلالاطمل ةباحتسالاو ةعواطملاو

 اميس الو « ةنطلسلا ىلا اهفاتكأ ىلع لصو ىتلا

 رارمتسا نأ ريغ . نابلحلا كيلامملا ةئف

 فكع ىتلا ةيلاملا بلاطملل ناطلسلا عوضخ

 اريخأ ةئفلا هذه لعج اهميدقت ىلع نابلحلا

 ليلدب « لانيا زكرم ىلع رطخو ةنتف ردصم
 مهيلا هقيرط ىف وهو « ةراجحلاب ةرم هايا مهيمر
 مهبلاطم نم بلطم ةشقانمل ةعلقلا نم

 ةلعفلا هذه نأ ةلب نيطلا داز اممو . 14م5 ةنس

 ةباحتسالا ىلا لانيا ناطلسلاب تدأ ةمراعلا

 نساحملا وبأ خروملا فصوو « نابلحلا بلطمل

 « نايلحلا ءاضرتسا ىف ناعمالا اذه فسوب

 . « ةءورملا ةلق ىلا ىدؤي ىذلالامتحالا » هنأب

 هذه ببسب اودغ نابلجلا نأ عقاولاو

 ساسحا لك نم ةيلاخ ةئف ةرمتسملا تايضرنلا

 'اوكلم نأ اوبتبلي ملو « مارتحالاو ةماركلاب
 نم نولويو نؤلزعي اوراصف « مكحلا مامز .

 نأ ناطلسلا رجب ملو « نيفظوملا نم نوديري

 . ةميسأب هوبكترا ام ىلع مهبنْوب

 لانا ناطلسلا نأ ابحع ودبي اذلو

 «© ١4804 ةئس ةيضفلا دوقنلا حالصا عاطتسا

 نيطالسلا اهردصأ ىتلا دوقنلا بحسب رمأ ذا

 ةلمع اهلحم لحآو رايعلا ةضفخنم نوقباسلا

 ىوصقلا ةبوقعلا ميقوتب رمأ امك « ةديدج
 نيذلا ةيلغزلا مهو « دوقتلا شغب نيمهتملا ىلع

 نمز دقنلاب بعالتلا مايأ ذنم مهدادعأ ترثك

 . ىابسرب

 ىف احاجن كلذك لانبا ناطلسلا باصأو

 ناطلسلاب هتاقالع تمستاف ةيجراخلا ةسايسلا

 تبهذو « صلاخلا دولاب ىناثلا دمحم ىنامثعلا

 ةئنهتلا ميدقتل ةصاخ ةرافس ةرهاقلا نم

 تيصضرو . ةينيطنطسقلا حتي ناطلسلل

 ايسآآب نامرق ةراماب "لح امي ةيلانيالا ةسايسلا
 ةراما ىهو « نيينامثعلا تاءادتعا نم ىرغصلا

 « كيلامملا نيطالسل ميدقلا اهئالوب ةفورعم

 ىلع نامرق ريمأ راغأ نأ كلذ ىلع بترتو

 ىلوتساو « ماشلا لامسشب ةيكولمملا فارطألا

 اينيمرأ ىأ ) ةيقليق ميلقا نم دالب ةدع ىلع

 دترا نأ ثبلي مل هنأ ريغ « ( اقباس ىرغصلا

 هتحلاصم ىلا لانا ضهن نأ دعب اهنع

 ةثارو لوح عازتلا قى لخدت مث 4 ةئس

 ةنطلسلل ةعياتلا صربق ةكلمم ىف شرعلا

 ةرهاقلا ىلا مدق ذا ىابسرب مايأ ذنم ةيكولمملا

 مسوس



 بلاطو « ايسوقين سيئر "ناجزول سميج
 هتخأآ كلذك اهقحب تبلاط امك شرعلا ىف هقحب

 ىلا سميج داعو . نانجزول تولراش ةكلملا

 « هتدجنل ةيكولمم ةلسمح ةبحص صربق
 لتي نأ ةلمحلا هذه ةدعاسبب عاطتساو

 سميج نيب عازنلا نأ ريغ ايسوقين ةمصاعلا

 رسهظت ملو تاونس عضب رمتسا تولراشو
 ىف هتافو تناك ىذلا لانيا ةايح ىف هجئانت

 ىلع تلمتشا ةرسأ لانيا كرنو 4 143١ رياربق

 « ةديحو ةجوز نم نادلوو ناننب « دارفأ ةعبرأ

 . ىكولمملا خيراتلا ىف ثودحلا ردان رمأ وهو
 ةايح ىلع لدسني نأ دبال افيثك اراتس نأ ريغ
 . ةيصخشلا ناطلسلا

 مويب هتاقو ليبق « لانيا ناطلسلا لزانتو

 ىذلا دمحأ ريكألا هبال شرعلا نع « دحاو

 « هيبأ ةايح ىف ةفلتخم ةلوئسم فئاظو ىلوت

 نم نيثالثلا غلبو © حالصالل هبحب رهتشاو
 ناك اذلو « ةنطلسلا هيلا تلآ نيح هرمع

 ةسامحلاو ةيرادالا ةريخلا نم لانيأ نب دمحأل

 ريغ . ديدج دهعب رشبي ام ىمايسلا جوضنلاو

 ناطلسلا ضفر ىتلا ةيكولمملا ةيزحلا نأ

 ىلع تعمتجا لانيا ةقيرط ىلع اهتيضرت ديدجلا
 ةماقاو شرعلا نع هئاصقال ةرماّؤم رييدت

 تضرعتو . هناكم هريغ وأ مدقشخ كيانألا

 « ١481 ةنس ةينوب ىف نيرمآتملا موجهل ةعلقلا

 متو « ميلستلا نلعأ نأ ناطلسلا ثبلي ملو

 ىلا انيحسس ةعلقلا نم هجارسخاو هلزع

 . اناطلس مدقشخب ةادانلا ترجو ةيردنكسالا

 نيطالس رئاس نع مدقشخ فلتخيو
 ىمتتي هنأب ةسكارحلا نم نيقباسلا كيلامملا

 ةريرم ةبرجت عجرت هيلاو « ىنانوي لصأ ىلا
 لتتقلاب صلخت هنأ ىهو « ليمجلا ناركت ىف
 ءارمأ نم ةرداصملاو ديرشتلاو نحسلاو

 بلآو « ةنطلسلا ىف هوماقأ نيذلا كيلامملا

 هنم المأ « ضعب ىلع اهضعب ةيكولمملا تائفلا
 « نايلجلا هكيلامم ىلع كلذ دعب ةرطيسلا ىف

 لاومأ ىلع ءاليتسالا ىف مهبغش مادختساو

 هيلع ىلوتسا امع الضف « راجتلا نم ءاينغألا
 ىلخأ اذكهو . نيرداصملا ءارمألا لاومأ نم

 اوذخأف « نابلجلا كيلاملل وجلا مدقشخ

 نولتقو « نوءاش امك اداسف ذنوثيعي

 ناطلسلا بأد نيح ىلع اذهو « ءايربألا

 فئاظولا عابف هسفنل ةورثلا عمج ىلع مدقشخ

 ةلادعلا نيزاوم مدهو ؛ انلع ةيموكحلا

 . لدعلا راد ىف همامأ نيضاقتملا ةمواسمب

 ناطلسلا اذه هيلا احل ام هلك كلذ نم أوسأو

 « مهتوس ق ايمسر ءاينغألا رابك ةرايز نم
 ةقئاللا ايادهلا ميدقتي مهنم دحاولا ةبلاطمو

 . ةنطلسلاب

 ربتعيف ةيجراخلا ةسايسلا ةيحان نم امأ
 ةنطلسلا نيب عازتلا ةباذدب مدقشخ كدكهع

 عازنلا وهو « ةينامثعلا ةتطلسلاو ةيكولمملا

 نيطالس ةلود لاوز ىلا اريخأ ىدأ ىذلا

 نيينامثعلا ءاليتساو « ماشلاو رصمب كيلامملا

 سداسلا نرقلا لئاوأ نيرطقلا نيذه ىلع

 امب +١45 ةنس ىف عازنلا اذه ادبو . رشع



 نامرق ةراما ىف ةثارولا لوح فالتخا نم ىرج

 ىناثلا دمحم ىئامثعلا ناطلسلا دبأ ثبح

 هدمأو « ةيكولمملا ةنطلسلل هئادعب افورعم اريمأ

 ةبرق دالب ةدع نع هلوزت لباقم ةيركسع ةوقب
 عازنلا اذه نأ ريغ « ةيكولمملا فارطألا نم

 ناطلسلا نمز نيتلودلا نيب برح ىلا دوؤي مل
 . مدقشخ 3-3

 ةسايس ىلع صربق ىف مدقشخ ىرجو
 ةدعاسملا درحم نم قمعأ ضرغل لاني هفلس

 هتخأ دض ىناثلا سميج اهكلمل ةيبرحلا
 نم صلختلا وه ضرغلا اذه ناكو « تولراش
 ىلع ةمقان تدغ ىتلا ةيكولمملا تائفلا اياقب

 هذه راركت ليلدب « ماشلاو رصمي ناطلسلا

 ىو . اميلا ةجاحلا نود ةيبرحلا ةدعاسملا

 ريثت ودبلا لئابق تذخأ « مدقشخ مكح رخاوأ
 ىلبقلا هجولا ىف ال بارطضالاو بعرلا

 « برعلا دالب لامشو ماشلا ىف لب « بسحق

 مهوط سل جاجحلا لفاوق تضرعت ثيح
 لاسرال تادادعتسالا ىرجت امنيبو . مهبهت و

 ةيودبلا تاكرحلا هذه عمقل ةمزاللا تالمحلا

 ةلمح نأ عمو « مدقشخ ناطلسلاب ضرملا لح

 ةلمح ناف برعلا دالب لامش ىلا العف تراس

 لّضف ذا « ريسلا تضفر « ديعصلا ىلا ىرخأ

 هب ىنأت ام بقريل ةرهاقلا ىف ءاقبلا اهدئاق

 ريوتكا قو . ناطلسلا توم دعب مايألا

 نيدلو كرتو « مدقشخ تام « ١4597 ةنس

 . روصنم مساب فورعملا وه امهربكأ

 ةرهاقلا تدغ ةيلاتلا ةعبرألا روهشلا فو

 تاسففلا نيب تابارطضاو تارماؤلل احرسم

 ةدملا هذه ق ةنطلسلا ىلوتو ةيكولمملا

 نأ ثدح ام ليصفتو . ناناطلس ةبخاصلا

 ىتلا ةدعاقلا ىلع رحب مل مدقشخ ناطلسلا

 حضري ملف « نوقباسلا نيطالسلا اهيلع جرد

 ددسحأ ىلا زعوي ملو « هفلخيل اروصنم هنبا
 مهرودب كيلامملا ءامعز لفحب ملو « هحيشرتب

 تابغر نم لحارلا لجرلل نوكي ىسع امب
 اعامتجا اودقع لب « عوضوملا اذه لوح ةنطاي
 اوقنفتاو « ةليلق تاعاس مدقشخ ةافو ليبق

 ىف ىابلب كباتألا وهو مهدحأ ةماقا ىلع

 ىرجو « نونجملاب روهشملا وهو « ةنطلسلا
 نم ءاهتتالا دعب مويلا سفن ىف اناطلس هنالعا

 نيرهش دعبو . هلفدو مدقشخ ةزانج عيسشت

 « هولزعف ىابلب لزع ءامعزلا كئلوأ ررق طقق
 ( هوماقأف مهنم رخآ ميعز ةماقا اودارأ مهنأل

 ريم سيد ىف لصألا ىنانويلا اغيرمت وهو
 رثكأ ةنطلسلا ىف اغيرمت م ملو . 1450 ةنس

 ىءارتو « تادودعم مايأ ىوس هفلس ماقأ امم

 اذه ىلع لاحلا رركتت فوس نأ نيرصاعملل

 ىه ام ىلع ةيكولمملا تائفلا تماد ام « لاونملا

 اهتماعز تماد امو ©« نتفو تاسفانم نم هيف

 ريغ . اغيرمتو ىابلب لاثمآ ىلع الا ىوطنت ال
 نم الجر تبجنأ نأ ثبلت مل ثداوحلا نأ

 هتماقأ ىذلا ىابتياق كياتألا وهو « رخآ عون
 « 1454 ةنس ريانب ىف اناطلس ةيكولمملا تائملا

 امك اعيرس هنم صلختت فوس اهنأ اهنم انظ

 اناطلس لظ ىابتناق نكل . هيفلس نم تصلخت

 اذه عجريو . ةنس نيرشعو عسن' نم برقي ام

 هس ورم



 ةعيبط ىلا مجري امك « هتيصخش ىلا رييغتلا

 لئاوأ ذنم هتهجاو ىتلا ةيجزاخلا :لكاشملا

 ةيكولمملا تائفلا تفرص لكاشم ىهو هتنطلس

 « نينس ذنم عطقني مل ىذلا ميدقلا اهبغش نع

 ى ناطلسلا ءارو لتكتلا ىلا اريخآ اهب تدآو

 . ةيكولمملا ةلودلا حلاصم نع عافدلا ليبس
 لوطأ ىابتياق دمع نكي مل اذملو

 لي « بسحف ةسكارحلا نيطالسلا ةلود دوهع

 لكاشملا هذه لوأو . احاجنو اقيفوت اهرثكأ
 راوس هاش ىنامكرتلا ميعزلا ةكرح ةيجراخلا

 «© ىرغصلا ايسآو ةيرداغلدلا ةراما سيئر

 فارطأ ىلع ةراغالا ىلع ريمألا اذه فئكع ذا

 ةنوعم ىلع كلذ ىف ادمتعم « ةيكولمملا ةنطلسلا

 تالمحلا تلاز امف « ةيناسمكعلا ةلودلا

 ىلا اريسسأ هتلمحو هتمزه ىتح ةيكولمملا

 . #1487 ةنس رخاوأ مدعأ ثيح ةرهاقلا

 دض هدوهج ىف اناعما لقأ ىابتياق نكي ملو

 ةامثلا ميعز ( ليوطلا نسح ) نسح نوزوأ

 ءالولاب رهاظتب نأ هل الح ىذلا ءاضيبلا

 هاش ةكرح ءانثأ ىابتاق ناطلسلل صالخالاو

 براغلا ىلع ليحلا ىابتاق هل ىخرأو راوس

 كلذ . اهبحاصو ةكرحلا هذه نم ىهنتا ىتح

 ةنطلسلا ةكراشمب بلاطي ناك نسح نوزوأ نأ

 البق اهب بلاط امك ؛ ةبعكلا ةوسك ىف ةيكولمملا

 ناطلسلا نمز كنلروميت خر هاش

 هذمه مده ىلع ىابتياق لمع اذلو ىابسرب
 ورْغل ىرخأ ولت ةيكولمم ةلمح لاسراب ةبلاطملا
 ىتح ءاضيبلا ةاشلل ةعباتلا ةيتارفلا ىضارألا

 ٠ 14974 ةئس نسح نوزوأ ةافو

 نمز ىربكلا ةيجراخلا ةلكشلا نأ ىلع
 ىتلا ةينامثعلا ةلودلا ةيحان نم تءاج ىابتتاق

 لمعت ناقلبلا ىلع ةرطيسلا اهل تمن ذنم تذخأ
 اهتعاط نع اجراخ ىقبت ام ىلع ءاليتسالا ىلع

 رداغلدو نامرق انراما امهو 6 ىرغصلا ايسآب

 امهيلعو كيلامملا نيطالسلا ةيامحب ناتلومشملا
 نمألا نوكسش ىف ةيكولمملا ةلودلا تدمتعا

 ىابتياق ىأرو . ةيلامشلا اهفارطأ ىلع عافدلاو

 ناتطلسلات قفاو ةدهاعمب ةلكشملا هذه ةحلاعم

 ىف لخدتلا مدع ىلع اهيف ةيكولمملاو ةينامثعلا
 قافتالا اذه بسحبو « نيترامالا نيتاه نوئش

 نيتنطلسلا نيب رهاظ ماثو ىف تاقالعلا تلظ

 ىناللا دمحم ىنامثعلا ناطلسلا ةاقو ىتح

 ىلا ىابتاق ءاسأ نأ ثدح مث . 1441 ةنس

 ىتاسشلا ديزياب ديدجلا ىنامثعلا ناطلسلا
 ةرهاقلاب مج ريمألا هسفانمو هيخأ لابقتساب

 ريمألا اذهل مدق ىابتاق نأ لب « ١4489 ةنس

 ةلشاف ةروش مايقلل ةدعاسملا نم عاونأ ةدع

 اذهلو . ىرغصلا ايسآ ىف ىناثلا ديزياب دض
 نم ىابتياق لامع هب ماق امع الضف ببسلا

 « ىنامثعلا طالبلا ىلا ةيدنه ةرافس ضارتعا

 . 1145 ةنس ىف رصم ىلع برحلا ديزياب نلعأ

 سوسرطو هنذأ ىلع ىنامثع شيج ىلوتساف

 سشيج ماق نيح ىلع « ةيقيليق ندم رئاسو

 ةعبات ندم اهلكو « ةيطلم ةنيدم راصحب

 نينس ةدعل كلذ بقعأو كيلامملا نيطالسل

 ةفك اهيف تحجر ةيمو جه ةيعافد برخ

 نم رثكأ ةينامثعلا ىلع ةيكولمملا شويجلا
 ةداعأال ١١ ةنس حلصب تمتتخاو « ةرم

 د9 تح



 لبق هيلع تناك ام ىلا ةيسايسلا عاضوألا

 ىوس نكي مل حلصلا اذه.نأ ريغ « برحلا

 . ةفصاعلا لبق ءودهلا تاحفت نم ةحمت

 لك ىلا هقارصنا مغرب ىابتياق عاطتساو

 اتقو دحب نآ ةقباسلا بورحلاو تالمحلا هذه

 صربق ةريزج اهتبلطت ىلا ةئداهلا ةيسامولبدلل
 رانروك انيرتاك ةكلمملاىلا اهشرع راص نأ دعب

 ادغ نأ دعبو « ىقدنب لصأ ىلا عجرت ىتلاو
 . شرعلا كلذ نوئش ىف ةذفان ةملك ةيقدنبلل

 عفد ىلع بظاوت مل انيرتاك ةكلملا نأ كلذ

 1404 ذنم ةيونس ةيزج نم اهيلع ررقم وه ام
 ةيروممج ىلع طغضي ىابتناق لاز امف

 تاقييضتلا فلتخمب اهتراجت ددهيو « ةيقدنبلا

 ةيقدنبلا تماق ىتح « ةيردنكسالاب ةيراجتلا

 ةيزجلا لاسرال انيرتاك ىلع طبتضلاب اهرودب
 ىابتياق ةيسامولبد نأ ىلع . ماظنتا ىف ةررقملا

 ةدعاسم لواح ذا ؛ لاوحألا لك ىف حجنت مل

 دنانيدرف دده نأب « ةطانرغ كلم هللا دبع ىبأ

 سدقملا تيب ريمدتب ةيحيسملا اينابسا كلم
 ماسقلاو رصمب نييحيسملا ةفاش لاصئتساو

 ريغ . لجاع حلصب برحلا هذه نم هتني مل ذا
 ديدهتلا اذهل نعذي نأ ىبأ دنانيدرف كلملا نأ

 اهيلع ىلوتسا ىتح ةطانرغ ةكلمم براحي لظو
 ف ياخ اف كاوا نوه كلذ: نكوب نامت

 . هتاديدهت ىحاون نم ةيحان ةيأ ذيفنت
 لوأف « ىابتباق نمز ةيلخادلا ةسايسلا امأ

 لئاسسوو اقرط عبتا ناطلسلا نأ اهتازيمم

 ةسكارحلا نيطالسلا رئاس هيلع راس امل ةفلاخم

 / عيل فمان وكيلا لاك وا لع دوق

 « مهئانبأو نيطالسلا نم هعلخ ىرج نم
 بعل ىف هتكراشم ىلا مهتوعد ىلع صرح ذا

 'ةضيرف ةيدأتب مهل حمسو « ةرهاقلاب ةركلا
 ةرهاقلا ىلا لوزنلا مهل زاجأ هنا لب « جحلا

 ( مهيف كوكسشلا هرواسمت ملو « هبانغ ءانثأ

 ةرداغم نم ىابتياق رثكأو . مهديك شخي ملو

 بسحف ةرهاقلا جراخ ديصلاو هزئتلل ال ةعلقلا

 ندملا لاوحأ ةفرعمل لب « ىفلز جحلل الو

 سدقلملا تيبو نوربح رازف « نوصحلاو

 غلبو « بلحو قشمدو طايمدو ةيردنكسالاو

 .ةيكولمملاةنطلسلا فرط وهو. تارفلا ءىطاش

 ىلع ةلاد اراثآ راس امنيأ ىابتياق فلخو

 سرادمو دجاسمو روسجو قرط نم « هتمظع
 ةفورعملا ةعلقلا هذه نمو « تاماكحتساو

 . رضاحلا رصعلا ىتح ةيردنكسالاب همساب

 حاجنلا نم هغلب ام غلبي مل ىابتياق نأ ىلع
 لضش الا ةيلخادلاو ةيجراخلا هتسايس ىف

 هب رهتشا اه بناج ىلاف « ةحضانلا هتيصخش

 كلذك ىابتاق ناك « ةعاجشلاو ةسايكلا نم

 هكيلاممىلع قلخلا ةوقب ارطيسم امزاح اناطلس

 مهتدعاسم لضفبو ةرطيسلا مامت نابلجلا

 طبض ىف حجني نأ عاطتسا هل ةصلاخلا

 ى رشنتا اذبو ؛ ىرخألا ةيكولمملا بازحألا
 نكي, ملام نمألا رهاظم نم ةيكولمملا ةنطلسلا

 ابوسشم انمآ ناك هنآ ريغ . لبق نم افورعم

 اهضرف ىتلا ةيفاضالا ةيلاملا بلاطملا ةرثكب

 رصمب سانلا تاقبط فلتخم ىلع ىابتباق
 هرئامعو ةيبرحلا هتالمح ىلع فرسلل ؛ ماشلاو

 ا



 ٠ ىلع هضرف امب الثم فتكي ملف « ةخنلا
 ةعبس راجيا اهتلبم ةبيرض نم ةيراقعلا كالمألا

 رسخاوأ ىف اظهاب اسكم ضرف لب « روهش
 دتشاو . حمقلا نم هعبب ىرجي ام ىلع همايأ
 نم لاومألا صالختسا ىف كلذك ىابتياق
 ىفظوم رابك ملسي ملو © ىراصنلاو دوهيلا
 نايعأ اهنم ملسي مل امك « هبلاطم نم ةلودلا
 هتارايزب ناطلسلا مهمركأ نيذلا ميلاقألا

 ةنيمث اياده ىلع مهنم لصحي اميك « ةيمسرلا

 . رطاخ بيط نع هيلا اهومدقت مل
 حاتجاو « ١«#ةنس ءابو رصمب لعتشا مث

 ىتئام نم برقي ام ىنفأ ىتح ميلاقألاو ةرهاقلا
 نم كيلامملا ىثلث ادع « دالبلا لهأ نم فلأ
 ناطلسلا ةنبا هتيحض تبهذو « تائفلا فلتخم
 ىلع ىفمي داك امو . دحاو موي ىف اهمأو
 دالبلا ةماع طحقلا باصأ ىتح ناتنس ءابولا

 مث . ةيشاملا ىف ضارمألا تشفتو « ةيرصملا

 تادنملا نيب بغشلا نم ةجوم كلذ بقعأ
 غلب ناطلسلا نأ عمو ؛ ةيكولمملا ةيقابلا

 هناف ©« هرمع نم نينامثلاو ةسماخلا كاذتقو
 ءامد كفس نود ةنتفلا دامخال ضهن
 « هتلقثأ ةخوخيسشلا نأ ريغ 21عغه6 ةئس

 ةيلوي ىف هتافو تناكو هيلع بلغت ضرملاو
 . 495 ةنس

 سمخلا تاونسلا ىف ةرهاقلا تدهشو

 . نم ةسمخ دومع ىابتياق ةافو تبقعأ ىتلا
 ةيلخادلا ىضوفلاب تحفط نيطالسسلا
 ديحولان بالا دمحم دهع اهلوأو « بارطضالاو

 « ىابلسصأ هتقيتع نم ىابتناق ناطلسلل
 اذلو « ىفرشألا هوصناق هلاخ دهع كلذكو

 ى ميقأ نيح « ١01 ةنيم الا لاجلا' رقتست مل

 ثيح نم ىابتياق ناطلسلاب هيبش ريمأ ةنطلسلا
 ى ةرامملاو مكحلا نوئش ةربخلاو نسلا

 .ىروغلا هوصناق همساو كنلامملا تاق ةلماعم

 زواجت ديدجلا ناطلسلا نأ نم مغرلا ىلعو
 لضفن ةنطلسلا ىلوت هنآو « هرمع نم نيتسلا
 هناف « هتيلوت ىلع ءارمألا نم ةعامج قافتا
 نوكيي نل هنأ ءارمألا كتلوأل رهظأ نأ ثبلي مل

 ناطلسلا فلتخي ملو . مهنم دحأ ةعينص

 كيلامملا نيطالس رئاس نع ىروغلا هوصناق

 تالف عامتجا نم هتيلوت دنع ههجاو اميف

 بلط ىف مهفاحلاو ةعلقلا لوح كالامملا

 هنأ ريمن « ةيلوتلا ةقفت نم ةداعلا هب ترج ام

 ىتلا ةيلاملا ةقئاضلا ةحلاممل ةملاطملا هذه لغتسا

 رخاوأ ذنم ةيكولمملا ةنطلسلا لاوحأ اهتسدك

 ةقفتلا لاومأ عيزوتب دعوو « ىابتياق مانأ

 ناطلسلا ضرف اذلو . ةصرف برقأ ىف ةبولطملا
 دهلشت ملام ةيئاحفلا بئارضلا نم ىروغلا
 راجبا ةبابحب رمأ ذا « اليثم هل ةسكارحلا ةلود

 ( ةذحاو ةعفد روهش ةرشعل تاراقملا

 تيناوحلاو رودلا ىلع كلذ ىف رصتقي ملو

 « ىقاوبسلاو تامامحلا ىلا هادعت لبيع بسحف

 ررقتو . لمحلا باودو ؛ نفسلاو نيحاوطلاو

 هرادقم ام عفدت نأ اضيأ ةيريخلا فاقوألا ىلع

 رعس ضيفخت نع الضف اذهو « ةلماك ةنس عبر

 بترتو . ةيناطلسلا ةنازخلا ةحلصمل دوقنلا

 مل هالو ع



 ىروغلاناطلسلل رفوتنأ تاءارجالا هذه ىلع
 لاومأ مفدي نأ هب. عاطتسا اه لخدلا نم

 « .قباسلا هدعو نسحب كيلانملا تائفل ةقفتلا

 فلأ نابلجلا نم اريبك اددع ىرتشا هنأ امك
 ةفكاط ىهو.« هيلا تيستتا ةديدج فئاوط مهنم

 قمنأ ىروغلا نأ فورعملا نآ ىلع . ةيروغلا
 ةيوقت ىف كلذك لاملا اذه نم اريبك ابناج

 , ىو ء بلحو ديشرو ةيردنكسالا نوصح

 ديبشتو « ةكم ىلا جاجحلا قيرط حالصا

 . ةرهاقلاب هتسردمو هدحسم

 «ةيكولمملا ةنطلسلا ندم ءودهلا داس اذلو

 عقب ملو لاومألا عمج نم هيف نعمأ ام مغرب
 تاونسلا ىف نمألا وفص ركعي ام ثداوحلا نم

 ودبلا تاكرح الخ ام « هدهغ نم ىلوألا

 نم هتبلطت امو « ماسسقلاو رصم ىف ةداتعملا

 عيمج نمز ىرج ام وحن ىلع ةيبيدأت تالمح
 لوصو نم ثدح ام نأ ريغ . نيطالسلا

 ةيراحت ةطحم لوأ ةماقاو دنهلا ىلا نييلاغترنلا

 رثؤي ذخأ ىدنهلا ىبرغعلا لحاسلا ىلع ةيبروأ

 ةيقرشلا ةراحتلا ىف ىروغلا دهع لئاوأ ذنم

 ندع قيرط نع ماشلاو رصم ىلع ةقفدتملا
 ةمخضلا ةراجتلا ةمه تيبعهذ ذا « ةدجو

 ءاجرلا سأر قيرط نع ابروأ ىلا اجيردت

 بئارضلا ةليسصح اهعم تبهذو . حلاصلا

 ةيرصملا ىناوملاب اهرورم دنع ةلئاهلا ةيرورملا

 هذه ىلع كيلامملا نيطالس اهعمج ىتلا
 نيبرصملا راجتلا حابرأ تبهذ امك + ةراجتلا

 اءوس فاضآو . نييلاغتربلا .ىلا نييماشلاو

 نم نويلاغتربلا هيلا دمع ام لاحلا هذه ىلا

 تيلو « دنهلا راحب ىف ةيرصملا نفسلا ةمجاهم
 ةيروهمج هل هتررك امل كاذتقو عمتسا ىروغلا

 مادختسا ىلا ردايف « حصنلا نم ةيقدنبلا

 ءادتعالا فقول ةيكولمملا ةيرحبلا تاوقلا

 لوصولا لواح هنكل « هلاحفتسا لبق ىلاغتربلا

 امور ىلا الوسر ثعبو « ةيملس ةيوست ىلا

 ىناثلا سويلوي ابابلا ىلا ىوكسشب 16.4 ةنس
 ى ةسدقملا نكامألا ريمدتب ديدهتلا نمضتت
 ىذأ نع لاغتربلا كلم عنتمي مل اذا نيطسلف

 ديدهتو « دنهلاب نيملسملا راجتلا حلاصم
 ققحت مل ةرافسلا هذهنأ ريغ . ةيراجتلا مهنفس

 الوطسأ ناطلسلا دعأنأك لذ ىلع ترتو « ائيش

 ى نييلاغتربلا لاتقل رمحألا رحبلا ىف اريبك

 ىكولمملا لوطسألا اذه مجاهو ةيدنهلا راحبلا

 6« ٠5١ه ةنس دنهلاب لوش ءانيم ىف نييلاغتربلا

 ةئطلس نم ةيرحب تاوق ةدعاسمب عاطتساو

 ةميزملا لزنت نأ « ةيمالسالا تاريجوج

 اومقتتا نييلاغتربلا نأ ريغ . نييلاغتربلاب
 ةيرحبلا ويد ةكرعم ىف ةيلاتلا ةنسلا ف مهسقأل

 دنهلا ىف ةيكولمملا ةراجتلل مقت ملو اةوقب ةئس

 . ةمئاق كلذ دعب

 ىوس ةيرحبلا ويد ةكرعم ىلع ضمب ملو
 ةيكولمملا ةنطلسلا تلاز ىتح تاونس عبس
 ميلس ىنامثعلا ناطلسلا دي ىلع دوجولا نم
 نيب ١144١ ةنس حلص ذنم هنأ كلذو « لوألا
 « ىناثلا ديزياب ناطلسلاو ىابتباق ناطلسلا
 . نينئامثعلاو كيلامملا نيب ةيدو تاقالعلا تلظ

 بلس هلال سس



 الوحت تلوحت نأ تاقالعلا هذه تثبل ام مث
 لوألا ميلس ةنطلس دعب « ١61١ ةنس اريطخ |

 ةيعسوتلا هعامطأب رهتشا ىذلا ىنامثعلا

 اقيقحتو « ةيتاذلا ةينامثعلا ةكرحلل اعابشا

 « ىمالسالا ملاعلا ىلع نيينامثعلا ةرطيسل

 ليعامسا هاشثلا ةميزه نم ميلس ىهتني داك امف

 ف نارياب ةيعيشلا ةيوفصلا ةرسألا كولم لوأ
 هجو ىتح 2 614 ةنس ناردلاشت ةكرعم

 ايساب ةينامثعلا ةيكولمملا فارطألا ىلا همامتها

 رداغلد ةراما ىلع ىلوتساف ©« ىرغصلا

 نيب مئاقلا حلصلا مغرب « نيتسلبالا اهتمصاعو

 ىلع لوألا ميلس مزع مث . نيينامثعلاو كيلامملا

 نم ذغتاف « ةيكولمملا ةنطلسلا ةيراحم
 ناطلسلا ىلا اههجو ىتلا ةهفاتلا تاماهتالا

 شيحلاب ىقتلاو « برحلل ةعيرذ هوصناق

 قباد ىف ٠6١5 ةنس سطسغأ ىف ىكولمملا

 هوصناك ناطلسلا مزهنا ثيح « بلح ىلامش
 مجرتو . ناديملا ىف هفتح ىقلو « ةقحاس ةميزه

 « ىنامثعلا ىشيجلا ددع قوفت ىلا ةميزهلا هذه

 ىدل نكي مل ىتلا ةينامثعلا ةيعفدملا ىلاو
 :الضف كاذو اذهو « اهلباقي ام ىكولمملا ىثيحلا

 شيجلل رسيألا حاسنجلا دئاق ةنايخ نع

 هتعن ىذلا وهو « كب رباج همساو ؛ ىكولمملا

 بلح هل تملسف . كب نياخ مساب خيراتلا
 دعب كلذك قشمد هل تملس امك « ةمواقم نود

 اولح امنيأ نوينامثعلاىقلو « ةريصقتاضوافم

 دالبلا ذاقنال مهئيجمب بيحرتلا رهاظم لك

 . كيلاملا نم اهصيلختو

 رابخأب اهلهأو ةرهاقلا جومت امنيبو
 « هعرصمو ىروغلا هوصناق ناطلسلا ةميزه

 ربوتكأ ىف ديد ج ناطلس رايتخا ىرج

 دهع ىذلا « ىابناموط ريمألا وهو ١015 ةنس

 ءانثأ مكحلا رومأ فيرصتب هوصناق هيلا

 دعب « اهراك ةنطلسلا ىابناموط لبقو . هتبيغ
 ءايلوأ نم ىلو ةربقم ىف هل ءارمألا مسقأ نأ

 فوس ىمهنأب « دوعسلا وبآ خيشلا وهو هللا

 عقد ليبس ىف مهسفتأو مهلاومأ نولذبي

 . دالبلا نع نيينامثعلا

 وحن مهفحز قى اوعرسأف نوينامثعلا امآ

 نم ىايناموط هلذب امم مغرلا ىلعو ©« رصم

 ةميزملا تلح عيرسلا فحزلا فقول دوهج
 مث « ةزغ برق نايب ىف الوأ ىكولمملا شيجلاب

 ةكرعم تعقوو . ةرهاقلا جراخ ةيناديرلا ق

 مويلا قو « 1699 ةنس رياني ىف ةيئاديرلا

 لوألا ميلس فارتعالا مت اهعوقول ىلاتلا

 همساب ةيطخلا ترجو ماشلاو رصم ىلع اناطلس

 لصضاني ىابناموط رمتساو ةرهاقلا ربانم نم

 دعب ةرم هب تلح ةميزهلا ْنآ ريغ « رهشآ ةعضب
 ىرجو نيينامثعلا ةضبق ىف اريخأ عقوو « ةرم

 باب ىلع « ١6197 ةنس ليربأ ىف ءاتش همادعا

 همادعابو « ( ةيلاحلا ىلوتملا ةباوب ) ةليوز
 . ةيكولمملا ةنطلسلا رمآ ىهتتا

 مايألا فصو ىف خرؤملا سايا نبالو

 اهؤلم تارابع ىابناموط ةايح نم ةريخألا
 « رتيغتلا نم رصم هيلا تراص ام ىلع نزحلا

 ءىجمو ةيكولمملا ةتطلسلا باهذ دعب

 هس قالب تل



 ائيش رييغتلا كلذ ىف رب مل هنأ ىلع . نيبنامشعلا
 اهيلع ناسنال سيل ىتلا ريداقملا هب ترج انمالا

 نأ عطتسي مل هنأ وأ كردي ملو ناطلس

 ةريثك ةيجراخو ةيلخاد لماوع نأ -- كردي

 ةلودلل ىبايسسلا مسجلا ىف رخنت تناك

 دراو لماوعلا هذه مظعم نأو « ةيكولمملا

 ىف ”زحو . ريبكلا هخيرات ىف احيملتو ةحارص
 « ةعبات ةيالو تراص رصم نأ سايا نيا سفن

 مظعا » هلوق ىلع اهناطلس ناك نأ دعب
 مداخ هنأل « ةيطاق داللا رئاس ىف نيطالسلا

 ىذلا رصم كلم ىماحو « نيفيرثلا نيمرحلا

 . « .. نوعرف هب رختفا

 تاونس ةرهاقلاب سابا نبا شاعو

 دهسشثو دالبلاب نيبنامثعلا لولح دعب ةليوط
 تعمجأ دهع ةبادب ىلا رصم قالزنا هسفني
 خيراتلا ف روصعلا كلحأ نم هنأ ىلع عجارملا

 . ليوطلا ىرصملا

 رصم ىف ةيكولمملا ةنطلسلا تمتتخا ذاو

 ىلع ةيكولمملا تايالولا نم امهريغو ماشلاو
 ةينمز ةلحرم دعب كلذو « ريسكلا وحنلا اذه

 ةئام ةدم ىأ « 1١19 اهتياهنو م 1ممع اهتبادب

 ضارعتسا نم لقأ الف ةنس نيثالثو سمخو
 ةلؤدلا هذهل تنكم ىتلا ةماعلا لماوعلا ضعب

 نانئمطالا نم ءىش ىف اهتدم ثكمت نأ

 ةيحانلا نم امأ . كلذك ىجراخلاو « ىلخادلا

 ةيكولمملا لامعألا نأ حضاولا نمف ةيجراخلا

 ايسآو قارعلا فارطأو سدورو صربق يف

 ىف ةماع ةبيه ىكولمملا مكحلل تلعج ىرغصلا

 .ناك امم رارغ ىلع « ةيماشلاو ةيرصملا دالبلا

 ف ةماع ةبيه نم ىلوألا ةيكولمملا ةلودلل

 ءايحا ىف اهتاقيفوت لضفب « سانلا بولق
 نيرطخلا مفد قو ؛ ةرهاقلاب ةيسابعلا ةفالخلا

 . دالبلا نم ىلوغم لاو ىبيلصلا

 هذهل تنكم ىتلا ةيلخادلا لماوعلا امأ

 نع اهنيطالس روصق مغر اهرارمتسا ةلودلا

 « ىلوألا ةيكولمملا ةلودلا نيطالس ىوتسم
 نأ وه لماومعلا هذه لوأ نأ ةحاشم الف

 فئاظولا عيمج ىلع اورطيسس كلامملا

 فئاظو ىلع اورطيس امك ةيرادالاو ةيركسعلا

 ءادتبا - اوصرح مهنا مث ؛« ىناطلسلا طالبلا

  ائيدح بولجملا كولمملا ىلا ناطلسلا نم
 نع ةلزعنم ةزاتمم ةيكراجيلوأ ةقبط اولظي نأ

 تايالولا نم امهريغو ماشلاو رصم لهأ رئاس
 تائف تفلأت ةقبطلا هذه نمو « ةيكولمملا

 . دالبلا ىف ديحولا ىركسملا زامهجلا
 لتكتلا ةرورض ةقرطلا هذه تكردأو

 رصحت فيك تفرعو « اهئازجأ نيب كسامتلاو
 اهرئاود ىف ةيلخاد تاعزانم نم عقو ام

 تاعزانملا هذه ىف سمتلت ملو « ةيكولمملا

 ملو « ميلاقألاب ودبلا وأ نييرصملا ةدعاسم

 ىلع جرخب ملو . اهناريج اهيف لخدتي نأ لبقت
 نيدرمتملا ءارمألا نم ةلق ىوس ةدعاقلا هذه

 « دالبلا جراخ ىوأم مهسفنأل اوسمتلا نيذلا

 ىلع لقالقلا ةراثا ىف مئاقلا ناطلسلل اوببستو

 دالبلا مظعم نأ ىلع « ةنطلسلا فارطأ

 هارمألا كنلوأ تاكرحل بجتست مل ةرواجملا
 ب والو --



 مالس ىف ءاقبلا اهكولم لضف لب« نيدرمتملا .
 ل . ىكولمملا ناطلسلا .عم مائوو

 زاهج اهل رفوت ةيكولمملا ةنطلسلا نا مث
 رارمتسالا ىلع ةردقملاو ةقدلا غلاب ىراذا

 رهاظم نم انايحأ هب طاحأ ام مغرب (٠ يتاذلا

 زاهجلا اذه ىفظوم ةماع نأل بارطضالا

 ىلع نيبماشلاو نييرصملا نم اوناك ىرادالا

 اني اولادي ملف»؛ ةيئيفلا مهدئاقع فالتخا

 ءامعز نيب .وأ « ةنطلسلا رئاود ىف ىرج
 . تاسفانمو داقحأ نم كيلامملا

 اوثدحب مل ماشناو رصم لهأ نأ عقاولاو

 اوعنق ذا © ةريثك بعاتم كيلامملا مهماكحل

 مهيلع ضورفم وه ام اوعفدو ضرألا ةعارزب

 جاتحا ام اوعنصو « ةددعتم ةليقث بئارض نم

 تادعم نم شيجلاو ءارمألاو ناطلسلا هيلا

 مهيلع تفضأ امب اوضرو « ةيركسعو ةيندم

 ةيموي قازرأ نم ةعانصلاو ةعارزلا ىف مهلامعأ

 ةادأ ماشلاو رصم لهأ نكي مل اذلو . ةلملق

 ةادآ لب ء بسحف نيطالسلا ىديأ ىف ةيضار
 ةعادولا نم هب اورهتشا ام ناكو « كلذك ةعبط

 نأب كيلامملا نيطالسل رسب امم ءودهلاو

 ودبلا امأ « دالبلا جراخ مهبورحب اوموقي

 نم نوناقلل امب اولفحي مل نيذلا ميلاقألاب

 نويرصملا هب رهتشا امب اورهتشي ملف ناطلس
 ىلا ليملاو ماعلا ىضرلا نم نويماشلاو

 ىلع اريطخ اوناك لب ؛ ءودهلاو نوكسلا

 تناكو « ىلوألا همايأ ذنم ىكولمملا مكحلا

 رايهنا بابسأ نم اببس كيلامسلل مهتيهارك
 . نيينامثعلا دض ةيكولمملا ةمواقملا

 ةيناثلا ةيكولمملا ةلودلا نيطالس عيطنسيو

 ةيبميلعتلا ىنابملا نم ددعب اورخفي نأ
 ةلادلا ةيراجتلا رئامعلا نع الضف « ةيراكذتلاو

 « مهنمز ىف ةيجراخلا رصم ةراجت هتغلب ام ىلع

 ءاوس « ةلودلا هذه نمز عونتو ةماخض نم

 ةيلاطيالا تايروهمجلاو اينابساو اسنرف عم

 قيرط نع نيصلاو دنهلا عم ىأ « ةيحان نم
 ىنابملا امآ . ىرخأ ةيحان نم رمحألا رحبلا

 ناطلسلا ةسردم « اهمهأف ةيراكذتلاو ةيميلعتلا

 هللا نيدل زعملا عراش اهع ضومو « قوقرب
 خرؤملا اهيف ىقلأ ىتلا ةسردملا ىهو « ىلاحلا

 ىف هسورد نودلخ نب نمحرلا دبع هيقفلا

 هذه للخت هنأ دبالو « ةيكلاملا هقخ بهنم

 هتايرسلفن ىلا ةريثك تاراشا سوردلا

 اهب تالتما ىتلا ةيداصنقالاو ةيعامتجالا

 رثأت ىنلا تابرظنلا ىهو . ةروهشملا هتمدقم

 ىتايملا هذه نمو . هتافلؤم ىف ىزيرقملا اهب
 « قاوقرب نيب جرف ناطلسلا ماقتاخ « كلذك

 « ةرهاقلاب ةيلاحلا ةيقرشلا ةفارقلا اهعضومو

 ىذلا دجسملا وهو « خيش ديوملا دحسم مث

 ىتح ةيرهزأ ةيسيردت تاقلحب الفاح لظ

 دجسملا اذه عضومو « ثيدحلا رصعلا
 .( ىلوتملا ةباوب ) ةليوز باب راوجب ةيركسلاب
 « ىابسرب ةيفرشألا ةسردملا كلذك كانهو

 ءىجم اهثانب نم ءاهتتالا قفاو ىتلا ىهو
 ىصربقلا كلملا لوصوب ةرهاقلا ىلا رابخألا

 ىف ةيردتكتبنالا ىلا ربا قئاعلا نيوناج
 «© صربق نم ةدئاعلا ةيكولمملا ةلمحلا باكر

 ةذوخ قيلعتت" ىابسرب ناطلسلا رمأ اذلو



 ةيعبتل اراكذت « ةسردملا كلت باب ىلع سوناج

 هذه لازت الو « ةيكولمملا ةنطلسلل صربق

 نييربنعلا قوس سأر ىلع ةمئاق ةسردملا

 كلذك ىابسرب ناطلسللو . ةيلاحلا ةرهاقلاب

 نع الضف « ةيقرشلا ةفارقلاب نفدمو هاقناخ

 ةكناخلا ةدلبب امئاق كلذك لازي ال دحسم

 لانا ناطلسللو . ةرهاقلا ىلامش « ةيلاحلا

 ْ ةفارقلاب نفدمو ةسردمو هاقئاخ كلذك

 ىذلا وهو ىابتياق ناطلسلا امأ « ةيقرشلا

 ايامث ةيكولمملا ةنطلسلا تسد ىف لظ

 ربكأ بحاص وهف « ةيداليم ةنس نيرشعو
 دجسم اهنمو « ةيرامعملا تآشنملا نم ةعومجم

 ةعلقلا كلذك اهنمو « ةيقرشلا ةفارقلاب نفدمو

 ىلع ةيردنكسالاب ناطلسلا اذه اهانب ىتلا

 ةلالد اهل هئانب ىو « ميدقلا رانفلا ضاقنأ

 دايدزا نم ةيكولمملا ةلودلا ةيشخ ىلع ةحضاو

 ذخأ نأ دعب « ةينامثعلا ةيرحبلا ةوقلا

 وحن مهراصبأ ثودس نوينامثعلا نيطالسلا

 . ىرغصلا ايسآ لحاوسو سدور ةريزج

 راوجب ةبقو ةسردم ىروغلا ناطلسللو

 مدختست ةبقلا لازت الو ء رهزألا عماجلا
 ةيكولمملا بابقلا ىدحا ىهو « ةيفاقث ضارغأل
 اديعب اهبحاص تومي نأ ريداقملا تءاش ىتلا

 مساب ديسشي اممو . اهيف نفدي الف « اهنع
 نيدايم ف ىروفلاو ىابتياق : نيناطلسلا

 باب دنع ىابتياق ةلاكو ؛ ةيرامعملا تآشنملا

 عراضش ةيامهث ىف ىروغلا ةلاكوو « رصنلا

 ةلادلا تامولعملاب رخاز زنك امهالكو « ةيروغلا

  رصع رخاوأ ةينفلاو ةيراجتلا تايوتسملا ىلع

 . كيلامملا نيطالس

 كرا هنؤكا ازبل نم وذم قطو
 « ةرامعلاو ءانبلا يف مهتيطالس وذح ةيئاثلا

 « ىلوألا ةيكولمملا ةلودلا مايأ ثدح امك

 ةماخفلا ثيح نم رغصآ سايقم ىلع نكلو

 سكرج ىنبف « ةيددعلا ةرثكلاو ةماخضلاو

 قوسلا وهو ؛ همساب فورعملا ناخلا ىليلخلا

 ةرهاقب ةيحايسسلا جهابملا دحأ دعي ىذلا
 ىبحي ىضاقلا ىنبو « ىعسولا روصعلا

 ىلاحلا رهزألا عراشب ةئئاكلا هتسردم

 قالوبب ةيكحملا عراشب لوألا هدجسمو

 دمعل مجرتو « ةينابحلاب ىناثلا هدجسمو

 ريمألا ةسردم اهلوأ « ةيريمأ نام ةدع ىابتراق

 «رهزم ركذ وبأ ةسردمو « ىقاحسالا سامجق
 ةيقلا ىهو « راداودلا ىدهم نب كبش ةبقو

 . ةيسابعلاب ةيوادنلا
 ىف ىفسويلا كبزأ ةسردم كلذك كانهو

 ىذؤملا ىدرب ىرفغت ةسردمو ذولوط

 . ةيبيلصلاب

 ةيريمألاو ةيناطلسلا ىنايملا هذه ىفو

 ةيكولمملا ةلودلا نيطالس نأ ىلع نهرس ام

 امامتها لقا اونوكي مل اهءارمأو ةيناثلا

 ةلودلا نيطالس نع ةيراكذتلاو ةينيدلا ىنابملاب

 سفتل ةيعاوط ء« اهئارمأو ىلوألا ةيكولمملا

 ضارغألا سفنل اعابشاو « ةقباسلا لماوعلا

 . ةيورخألاو ةيويندلا

 ةيناثلا ةيكولمملا ةلودلا نيطالس زتعاو



 اوأشن نيذلا مهو ء اظوخلم ازازتعا ةعلقلابأ

 ىلا ةبسن ةيجربلا مساب اورهتشاو اهب
 بورحلانم مهيدل نكي ملو « اهجاربأب مهنكس
 رفسلاو لقنتلا ىلا مهرطضي ام ةيجراخلا
 ةيلخادلا نتفلا نم مهيدل ناك لب « اهنع اديعب

 اهتويسب اوماقأ اذلو « اهب نومصتعي مهلعج ام

 ةيكولمملا ةلودلا نيطالس ماقأ امم رثكأ

 ارظن « اديدج اهب اوثدحي مل مهن ىلع . ىلوألا
 اهجاربآو اهباوبأو اهراوسأو اهيئابم لامتكال

 ةينكسلا اهتويب نع الضف « اهشاوحأو
 ةلودلا نيطالسس مايأ ذنم « ةيموكحلاو

 اهب مهمامتها رصتقا اذلو . ىلوألا ةيكولمملا

 ةيليمكت تافاضاو ةيميمرت لامعأ ىلع

 لاثم ا ليبس ىلع اهنمو ؛ ةينيصحت تاديدجتو
 اجيرهص اهب رمع قوقرب ذاطلسلانآ رصحلا ال
 رادل ةديدج اطس ىرتشاو « انوحاطو

 باب ددج قمقج ناطلسلا نأو « لدعلا

 ةراسع ددج ىابتياق ناطلسلا نأو ء جردملا

 شوحلاب نيتيسو ادعقم أشنأو « ريبكلا ٌناويالا

 ددج ىروغلا ناطلسلا نأ امك « ىناطلسلا

 ىطبقلا دعقملا أشنأو « ريبكلا خبطملا ةرامع

 :نيمشلا

 اهل ىلا

 ةيناثلا ةيكولمملا ةلودلا نوكت انه ىلاو

 ةيكولمملا ةلودلا نم ايرقت ةرركم ةروص

 ةلودلا هذه نأ ريغ . اهريغصت دعب « ىلوألا

 نم تبحنأ امب اهتفلاس ىلع تزاتما ةرغصملا

 مودق لضفي « خيراتلا ةباتك ىف ةديدج ةكرح
 هتايرظن حرشب همايقو ةرهاقلا ىلا نودلخ نبا

 « هسورد تاقلح ىف ةىداصتقالاو ةيعامتجالا

 نم هريغو ىزيرقملا دمحأ هذيملت ىف هريثأتو
 كلذ حضوو : هيلع !وذملتت نيذلا نيرصاعملا

 عازنلا» : هناونع ريغص بانك ىف حضو ام.لوأ

 ©« مشاه ىئبو ةيمأ ىنب نيب اميف مصاختلاو

 ىربك ةيمالسا ةلكشم ىزبرقملا عجرأ ثيح
 : باتكف حضو امك « ةميدق ةليبق روذج ىلا

 صصخ ثيح ©« كولملا لود ةفرعمل كولسلا »

 ةمخض ءازجأ ةعبرأ ىف اميظع افيلأت ىزيرقملا

 ةيكولمملاو ةيبويألا نيتلودلا نمز رصم خيراتل
 تمدقت ىذلا باتكلا وهو « هتافو ةنس ىتح

 . لصفلا اذه نم ةحتافلا ىف هيلا ةراشالا

 ىرخأ ابتك صصخ ىزيرقملا نأ ظحاليو
 دقع» لثم « ىرصملا خيراتلا نم ةنيعم روصعل

 . « طاطسفلا خيرات ركذ ىف طافسألا رهاوج
 ءاملخلا ةيثألا رابخأب افتحلا ظاعتاو

 . نييمطاعلا

 ةيموقلا ةيرصملا ةعزنلا هذه ودبتو

 : لثم ىزيرقملل ىرخأ تاملؤم ىف ةصلاخلا
 لعجب نأ ىزيرقملا دارأ ىذلا « ريبكلا ىفقملا »

 ىلا روصعلا مدقأ نم ايموق ايرصم امجعم هنم
 مجارت ىف ةديرفلا دوقعلا ررد » لثمو « هرصع

 . هيرصاعمل ىموق مجعم وهو « ةديفملا نايعألا
 ديمالت ىف ةيموقلا ةعزنلا هذه ترمتساو

 نب فسوي بتكف « مهل نيعباتلاو ىزيرقملا
 موجنلا » : ىمسملا مخضلا هخيرات ىدرب ىرغت

 بتكو « ةرهاقلاو رصم رابخأ ىف ةرهازلا

 ى ةرضاحملا نسح » : ىطويسلا نمحرلا دبع



 نب دمحم بتك امك « ةرهاقلاو رصم خيرات

 «  روهدلا عئاقو ىف روهزلا عمادب اذ : سابا

 . ىرصملا خيراتلا ىف كلذك وهو

 عون ف احضاو نودلخ نبا ريثأت ودبيو
 ةمألا ةثاغا » : اهنم « تافلؤملا نم ديدج

 خيبوتلاب نالعاو 2 « ىزيرقملل « ةمغلا فشكي
 ىف خيرامشلاو » « ىواخسلل « خيراتلا مذ نم

 : . ىطويسلل « خيراتلا

  ةّقطأع ةغيلب .دهاوش نيوانعلا هذه فو

 دهاوش اهنكلو « خيراتلا ميهافم ىف روطتلاب

 نايك نم رصمل ام لاوزب تلاز نأ ثبلت مل

 لعج ىذلا ىنامثعلا حتفلل ةجينت « ىمايس
 فرعت ال ةلودل ةعبات ةيالو ةيرصملا دالبلا

 ىوس ااهثارتو ةيبرعلا ةغللا نم كرد الو

 . نيدلا نوئشل ىرورضلا ريسيلا رزنلا

 د هارب مس



 ةيمالسإلا رصم ىف ةينيدلا ةايحلا
 7 ثيدحلا رصعلا علطم ىلإ مالسإلا روهظ نم

 ىو خلا نيمأ زاتسؤمل

 : جهنملا لوح

 نيدتلاو ب نيدلا

 ءىشنيو « اعمطو افوخ قربلا مكيرب ىذلا وع »
 2 هدسمحب دعرلا حبسو « لاقثلا باحسلا

 بيصيف قعاوصلا لسريو « هتفيخ نم ةكئاللاو
 ! « ٠١ ءاسشي نم اهب

 (١"و ١؟ ىتبآ دعرلا ةروس )

 بكوكلا اذه رهلت ىلع ناسنالا دجو ذنم

 «هبتك ام دعو هخيرات بتكي نأ لبق « ىضرألا
 : ناروعشلا ناذه هتايح ىف مكتحي ناك

 رهاوظلا مامأ هفقومل ارثآ ؛ عمطلاو فوخلا

 هساسحاو ؛ ةيوامسو ةيضرأ « ةيويحلا

 مامأ « هلهجو « هزجعو « هفعضب حضاولا

 اهراركتو « اهضومغو « اهلومشو « اهتماخض

 . كلذ ىلا امو ..

 لكو « نامز لك ىف ناسنالا نيدن كلذلو

 نم ام عونب « نيدتلا ناولأ نم ام انول ناكم

 ةينثو تانايد هل تفرعف .. نيدلا عاونأ

 هل تناك امك « ضرألا ءاحنأ ىف ةملتخم

 . ايندلا نم ءاجرأ ىف « ةيديحوت تانايد

 « نيدستلا ةرهاظل ىملعلا سردلاو

 « ررحملا هجهنم ىلع ىضمي ةفلتخملا نايدألاو

 ةراضمحلا مع - م

 كاز ودع وول تما انت نف ةيكوصف
 ةيئيدلا ةايحلا مظنت سيماونو

 .. كلذ وحتتو .. اهل ةعانتجا
 نكسو 6

 « هيلع جورخلاب دحأل دب ال جهنم وهو
 ثيدحلا ىف انلاخأ امو .. هراكتا ىلع ةردق الو

 امل نيغصم الا ةيرصملا ةينيدلا ةايحلا نع

 تالص نم ىري امل نيركنم ريغ « اذه ىف هلوقي

 « رصم ىف « ةفلتخملا نيدتلا ناولأ نيب « الثم

 نم دج, امو « ىرخآ نادلب نم اهاوس ىو
 اًئيش هب رسشب امو « هباشم وأ « اهنيب طباور

 . هلك اذه نم

 بحاص هيف دجي نأ ىشثخي هاجتا وهو
 انهرع نأ اهسموأ السما: ىواسس نبذ
 «هتديقع ةماركي اساسم وأ « ةضاضغ نم اًئيش
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 نيدلا بحاص اهدعب ال ؛ روطتملا وأ ىمئادبلا

 وأ « تافارخ وأ « ريطاسأ الا ىوامسلا

 « ساسألا ةميلس دئاقع تهوسش افيرحت
 . ردصملا ةميرك

 انمدق ةجرحتملا ةيشخلا هذه لجأ نمو

 لوقنل « نيدتلاو .. نيدلا.» نع ةملكلا هذه

 ضعبل ركنملا وأ جرحتملا اذه لثمل اهيف

 . سرد ىف « ىعامتجالا ىملعلا جهنملا تاررقم'

 اذه نا : خلا .. اهتانراقمو ثايدألا خيرات

 « ةلزنملا ةيوامسلا نايدألا ىلا ءىس ال جهنملا

 « ىرخألا تانايدلا ىلا هسرد ىف اهنرقي نيح

 « تالالض ةيوامسلا تانايدلا اهدعت ىتلا

 . ةحيحص قئاقحل تافيرحت وأ « تافارخو
 ةيوامسلا نايدألاىلا كلذ ءىسي ال .. معن

 مالسالا فوقو ايفاك انايب اذه نيبيو « ءىث ىف
 اريسفت انل مدقي ىذلا فتققوملا كلذ ةصاخب

 ىتلا تانايدلا هذه نيب هب لصي اميف ملعلا رقي

 فقوم وهو « اميلا نيدقتعملا رظن فلتخي
 دق « نينيد نيعامتجا نياصأ ىف ىلجتي

 امهيفو' « حوضوو ةحارص ىف نآرقلا امهررق

 نمؤملا ميركتو « ملعلا لوانت نيب قيفوتلا
 ىه نايدأ نيب عمجلا رسفت امهبو « هتديقعل

 عم نينمؤملا ىأر ىف تالالض وأ « تافيرحت

 ملعلل نكمي امهبف « ةلزنملا نايدألا نم اهريغ

 نيدتلا ةرهاظ سردي امنيح « اعم اهكلسي نأ

 . ةيناسنالا

 ناذللا نايمالسالا نالصألا ناذهو

 دس: امه قيفوتلا اذه نائبه

 اهررقي ىتلا « نايدآألا ةدحو - الوأ

 4: لثمف ترركت ةحارصو حوضوب « نآرقلا

 نم مكل عرش » ىروشلا ةروس 5 ٠م ةيك

 «كيلا انيحوأ ىذلاو « احون هب ىصو ام نيدلا

 نأ نيمو « نيومو# يهارز اد انضر امو

 .. ةيآلا .. هيف اوقرفتت الو « نيدلا اوميقأ

 ىصو اميف اهعرش ىتلا ةقيقحلا نأ ررقي وهف
 ىذلا ىحولاو .. ةدحاو نيددعتملا لسرلا هب

 تالاسرلا هذهو .. لثامتم اعيمج مهيلا هاحوأ

 « لخد ام رييغتلا نم نمزلا عم اهيلع لخد دق

 ؛ ىرج ام ركانتلاو فلاختلا نم اهلوح ىرجو
 نيب اميق كلذ نع هسفت نآرقلا ثدحي امك

 كلذ عم هنكل ؛ مهاوسو ىراصنلات دوهيلا

 ىلا ىحوأ ام ْنأو « اهلصأ ةدحو ررقي هلك

 اهنيب ةلصلاو .. دحاو هب اوصوأو « اهلسر

 تارط ىتلا لماوعلا مهفو م لصألا ىف ةمئئق
 رظني نأ اهثحابل حيبي اهروطتو اهرثآت ىف اهيلع
 سمتلي نأو « ةدحولا هذه لظ ىف اهيلا

 « دحوملا لصألا اذه ةايح ىف ةلاعفلا لماوعلا

 دجي نأ نود « تاريغت نم هيلع آرط امو
 تراص امنيب عمجلا ف ةضاضغ نمؤملا نيدتملا
 ةلاسر ىف امو « ميهارباو حون ةلاسر هيلا

 . الثم امهدعب دمحمو ىسيعو ىسوم

 ةدحولل ةررقملا ةيآلا هذه ىنعم ىف )١(
 انيحوأ انا : ءاسنلا ةروس نم ١ ةيآ ةينيدلا

 هدعب نم نييبنلاو حون ىلا انيحوأ امك كيلا
 ٠ قحساو ليعامساو ميهاربا ىلا انيحوأو
 م54 ةيآو ٠ ةرقبلا ةروس نم ١١5 ةيآو ٠ ةيآلا
 امم تايآلا هذه ريغو + نارمع لآ ةروس نم

 ٠ هئاصحا ىلا انب ةجاح ال

 ميمو فرك همم



 «مالسالا امهررقي نيذللا نيلصألا ىناثو

 لك نأ : وه هتطخب ىملعلا جهنملل ثاحمسيو

 اهيلا تيقلأ دق هنأ ىأ « ريذن اهءاج دق ةمأ

 ةمئالم « اهتقول ةيسانم تناك « ةغلبم ةلاسر

 ىف رصقلا ةغيصب « ابوق هؤرقت ام وهو اهلاحل
 الخ الا ةمأ نم ناو : رطاف ةروس نم ؟4 ةك

 نم ؛ ةيآ ام دح ىلا اهرهاظتو .. ريذن اهيف

 الا لوسر نم انلسرأ امو : ميهاربا ةروس

 .. « مهل انيبيل هموق ناسلب

 : لاقي نأ نكممف كلذك رمألا ماد امو

 اهءاج دق نيد نم ةيرشب ةعامج لك دنع ام نا

 عم ريغت مث ...ىوامسلصأ هلو « ريذن دي ىلع

 تناكناف.« روطتلا ةعيبطكلذب ىضقت امكن مزلا
 تالاسر اهب تءاج دق قئاقح وأ ةقيقح اهيف

 نيدت هيف قفتا امم كلذ سيلف ىرخأ ةيوامس
 ههزني ؛ ىوامس نيدت عم لاض وأ قارخ

 تكرتسشا ىتلا قئاقحلا نم ىه لب « نونمؤملا

 ةمصوو « تالاسرلا ىف ةينيدلا ةدحولا اهبف

 نيئمؤملا ىأر ىف لطاب نم اهلوح امو ؛ ءامسلا

 .. رييغت وأ فيرحت وأ هيوشت نم اهقحل ام وه

 وهو احوضو رمألا ديزي الثم كلذل ذخو

 راد ىف لامعألا نزوو <« ىورخألا نازيملا

 ىف مسريو هب حضوي ىذلا وحنلا ىلع ءازجلا

 ةينثولا نم وه لهف ؛ ةيرصملا ةينثولا
 ةاحوملا تانايدلا ىلا لقتتا دقو « ةعونصملا

 ساسملا نم هيف ام اذه ىفو 7 كلذ دعب ةلزنملا

 نزولا اذه نأ وأ # ةلزنملا نايدألا كلت ةمرحب

 لاقي نأ نكمي ةيرصملا ةينثولا ىف نازيملاو

 « ةينيدلا ةدحولا نم نآرقلا هررقي ام لظ ىف
 هنإ  ةبطاق ممألا عيمج ىلا رذنلا لاسراو

 ريت مث « ريذن اهب الخ ةاحوم ةينيد ةقيقح
 اهب تفحو « ريفت' ام ةلاسرلا هذه رمأ نم

 .. ةينثولا تالوحتلاو تارييغتلا

 ىلع سأب الف اذه لاقي نأ نكمأ ام اذاو
 ةرهاظ مهف ىف ىملعلا جهنملل متطصملا سرادلا
 ىف نيدتلا نيب ةلصلا ررقب نأ ىناسنالا نيدتلا

 «نراقي نأو « هروص ددعتمو « هناولأ فلتخم

 اهعضخي نأو « ةفلتخملا نايدألا نيب نزاويو

 ى اهنأل « ةدحوم ننسو « ةدرطم نيناوقل
 تسيل « ثذآرقلا نم ©« لزنملا ىحولا ثيدح

 دق نوكي نأ ىف ةبارغ الو ؛ ةدحاو ةقيقح الا

 نم ريذن -- تناك ثيح - امتمأ ىف الخ
 نايدألا نيب طبرلا ىف عدب الو .. اهب ءامسلا
 حصب الو « نامزألا نم نمز ىأ ىف « ةفلتخملا

 « اسأب هيف ىري وأ « نمؤم ىلع كلذ قشي نأ
 . هب نيدي ىذلا هنيد نم الانم وأ

 ةبوعص لك ىنآرقلا ىدهلا ليزي اذكهو
 ىلع ذايدألا سرد ىف ىملعلا جهنملا ضرتعت
 نأ اهيف ثدحتملا عيطتسيف .. مويلا ىوتسم
 نيدتلاو .. نيدلا نيب ةلص نع دحب ام لوش

 « اهتتمزأ فالتخا ىلع « ةيرصملا ةايحلا ىف

 نيب ةهباشملا هجوأ حملي نأو « اهتانايد عونتو
 اهئم جرختسي نأو .. ةفلتخملا روصلا هذه

 « الثم ةينيدلا ةيرصملا ةيصخشلا ىلع تالالد
 ارطخ جهنملا اذهب ناظ نظي نأ نم قفصشم ريغ
 الين وأ « ةيوامس ةلاسرب نمرئم نامبا ىلع
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 ىلا مدقتت جهنملا اذه ىلعو .. ءىش ىف اهنم

 : نم هيلا دصقت امع ثيدحلا

 ىراضحلا خيراتلا

  لهاست لكب -- نكمأ نئثل : لوقنف

 «ىسايسلا خيراتلا وأ « ماعلا خيراتلا بتكي نأ

 ءامسأو « ةدورسم ثادحأ هنأ ىلع « هبشأ امو

 لاحم ال هناف « ةموقرم نينسو « ةدودعم

 ةباتك - لهاست ىكب -- لبقت نأل اقلطم
 . ةروصلا هذه لثم ىلع ىراضحلا خيراتلا

 ضئاصخ نع ثيدح ةراضحلا خيرات امنا

 2 اهل عباوطو « سانلا نم ةعامجل تازيممو

 هاحتا ريسفت اهئوض ق نكمي © تاموقمو

 قيرط ىف « ةخرؤملا ةعامجلا كلت تاوطخ

 .. ىرشبلا ندمتلا ريسمو « ىناسنالا مدقتلا

 فيشكو « كاذ اهماشن ىف اهفادهأ مهفو

 « اهلامعأ اهنع تردص ىتلا عفاودلاو ثعاوبلا

 ىتلا ةيسفنلا ملاوعلا نيبتو .. لاجملا اذه ىف

 تداسو ةفلتخملا اهراودأ ىف اهيلع ترطيس

 ةركفلا ديدحتو .. ةعباتتملا اهلايحأ سفنأ

 تعنصو « اهتايح اهيلع تراد ىنلا ةتباثلا

 « ةصاخلا اهتقسلف روحم تناكو « اهخدرات

 جهنمو ؛ نوكلا نوكشل اهريدفقت رادمو

 .. ليقتسملا قافآو « ملاعلا تالكشمل اهكاردا

 ةايح ىف هيلا امو كلذ ةفرعم قيرط نعو
 اهتيصخش مهف نكمي ةدحوم ةيناسنا ةعومجم

 « ةحضاو « ةكسامتم ىه لهؤ « ةزيمملا

 « ىوقلا درفلا ناسنالا نوكي امك « ةقستم

 « ةراهنم ةزتهم ةئف اهنم ىه وأ .. هتيصخش ىف

  نوكتو « فيعضلا درفلا ناسنالا نوكي امك

 خيراتلا اذه ىف لوقلا قدب اته نمو

 .. ةيصخشلل ليثمتلا اذه ةقد « ىراضحلا

 .. ةرات عبتتلاو عمجلاب « اهرصانعل ءادتهالاو

 لك بلطتي امو .. ةرات ةئرجتلاو ليلحتلابو

 « ةقيمعلا « ةلماشلا ةرظنلا نم كئلوآ

 فلتخم ىف ةخرؤملا ةامحلل ةمظتتنملا .. ةصحافلا

 عونتمو « اهلاوحأ ريفغتمو « اهروصع
 اهل بنك وأ « ربخ اهنع فرع ذنم « اهتالاحم

 سب نيب ؛« فورلشلا اهب تبلقتو « خيرات

 « فعضو ةميزه وأ « ةبلغو رصنو « ميعتو

 ..كلذ ىلا امو ؛ ملعو لهجو « بدجو ءاخرو

 اي قف ةهففشملا ةذاعلا ةرظنلا' هده لوغت

 ةدحوو .. مصفني ال لك اهنأ ىلع « ةعامجلا
 «نايرحلا لصاوتملا رهنلا لثم اهلثم ؛ أزجنت ال

 « ةوجف هرايت ىف دجت ال .. جاومألا قحالتملا

 تمسقت ناو .. ةرغث هجاومأ نيد ىرت الو

 .. تاسايس هتعزوت وأ .. تالود هيداو

 لاخي نأ ءىش ىف باوصلا نم سيلو
 نم رتبني ةيرشب ةعامج رضاح نأ ظقي ثحاب
 ءاهرضاحو اهلبقتسم نيب ام تبني وأ « اهيضام

 هزيجي الو « ةايحلا هب حمست ال ام كلذف
 « ةئيبلا ريثأت هنم نكمي الو « ةثارولا لسلست

 ةيعامتجالاو ةينوكلا سيماونلا هلبقت الو

 .. ةدرطملا

 ثيدحلا عيطنسن نلف كلذك رمألا ماد امو

 رصم ىف « ةينيدلا ةايحلا رمأ نم ءىش نع

 هيدحو خيراتلا طيسو لالخ « ةيمالسالا



 ةينيدلا ةيرصملا ةيصخشلا نم ءاوضأ تحت الا

 .. هلوأو اهخيرات ميدق ىف

 نع ىراضحلا انئيدح نوكي نل كلذكو
 ءاهرسفت ةماع ةيعامتجا قئاقح الا ةرتفلا هذه

 «ةيرصملا ةيصخشلا لماوع « اهررقتو « اهللعتو

 ىف تعس ذنم « ةمألا هذه خيرات تريس ىتلا

 . هتاينج ىف ةايحلا تسر امو « ىداولا اذه

 نأب - ةلاحم الو .-- كلذ انمزلا نئلو

 انعم ءىراقلا رضحنو « انسفنأ ىف رضحتسن

 ةيرصملا ةيصخسشلل حمالملا ةحضاو ةروص

 لواحتس اناف - لقألا ىلع - ةصاخب ةينيدلا

 زاصحبالا نم نكمي ام ىصقأ ىف « كلذ

 لالدتسا وأ ليصفت لك نيكرات « لامجالاو

 خيراتلا نأ دقتعن نحنو « ءىراقلا ةفاقثل

 باتكلا اذه نم بتك اميف « رصمل ىراضحلا

 دبال « اهنع ثدحت ىتلا ةيمالسالا ةرتفلا لبق

 لسجنو « هيلع ليحن امل ءىراقلا أيه دق نأ

 « ةيصخشلا هذه تامس نم « هيف لوقلا

 ةقباسلا اهرصعأ ىف « ةيرصملا ةمألا كولسو

 . اهتايح نم ىمالسالا دهعلا ىلع

 نم « ايساسأ « هنم دب ال ام ءىراقلا ىلاو

 : نع ةركرملا ةريصقلا ةركمفلا

 ةينيدالا ةيرصملا ةيصخسشلا حمالم

 ةيصخش -- خمراتلا ريس ىلع -- رصملو

 ةنيب « تامسقلا ةيداب « تامسلا ةحضاو

 ةديعب .. وطخلا ةتباث « قرعلا ةخسار « حمالملا

 .. ثدمتلا ىف رثألا ةميدق « رضحتلاب دهع

 .. ةيلعم ةسسؤم

 اهقرعي ةقيقح ةيرصملا ةيصخشلا كلتو

 « سنجلا نوكسش نم سردي اميق « ملعلا

 نيح سردلا اهررّشو « ةئيبلاو « ةثارولاو

 كلتب لوقلا سيلو .. زيحتب الو دياحي
 نم ارحسو « مالكلا نم افرخز ةيصخشلا

 . ةيموق فطاوع نم اعافدنا وأ « نايبلا
 ضرعتت ال ثيدحلا ةطخ انمسر امكو

 ىفتكت لب « هلئالدو كلذ لوصأ نم ءىثل

 فاتسوجل ةزجوم ةرايعب « ةفطاخلا ةراشالاب
 ىلا ةيصخشلا هذه رمأ نم ريشن' « نوبول

 - : ىهو « ةعماج لماوعو « ةماع لوصأ

 ىذا ىذلا سسعلا نآلا كرد«
 قى « ءىطبلا هنوكت دعب « ىرصملا سنجلاب

 ءاملاو ءارحصلا ىزجاحب ايدلا نع ةلزع
 اهيرختسا ىتلا « ةيوقلا ةدحولا غولب ىلا

 انمابآ ىلا اهب ظفتحاو « ضماغلا هلصأ نم

 تينارغ ىلع اهروهظ هئانبأ ىلع ةرهاظ هذه
 . ©« نينسلا فالآ نم ةمئاقلا هروبقو « هدباعم

 اك

 اهبناوج ةيرصملا ةيسصخنشلا كلتلو
 « ةينيد نم « ةددعتملا اهيحاونو « ةفلتخملا

 نم انه انينعيو ؛ اهاوسو .. ةيلقعو « ةيقلخو
 ىلا ىفمن ىذلا « ىنيدلا بناحلا كلذ

 .. هخيرات نم انرق رشع ةعضب نع ثيدحلا

 ةفطاخ ةراشا نم نآلا انمدق ام لثمتب لواحتف

 « ةينيدلا ةيصخشلا كلت حمالم فصن نأ

 رعاوظ رسفي ام كلذي ءىراقلا دي ىف عضنل
 رقتسملاىلا اهدريو « رصم ىف ةيمالسالا ةايحلا

 . نمزلا ىلع اهتيصخش رمأ نم « فورعملا

 ةيرصملا ةيصخشلا حمالم زربأ نمو
 ؛ ةينيدلا
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 ةينيدلا حورلا قمع

 ةوقب نويرصملا فرع رهدلا لوأ ذنمف
 امب ىفتكت لب « كلذ ىف ليطن الو.« نيدتلا

 دشأ نييرصملا نا : تودوريه ةيراتلا وبأ هلاق

 ىوقتلا نم غلب بعش فرعي الو « انيدت رشبلا

 لشتت اهتلمجب مهروص لاف « اهيف مهتجرد
 ىلع - مهبتكو « برلا مامأ نولصي اسان

 ,.. كسنتو ةدابع رافسأ - ةلمحلا

 نكمي ام ىنيدلا روعشلا ةرطيْسل ىرتسو

 ةينيدلا نييرصملا ةايح ى رثأ نم هحملن نأ
 ..نايدألا فلتخم عمو « روصعلا فالتخا ىلع

 ةيصخسشلا حمالم حضوأ نم نا مث

 هس : اضيأ ةينيدلا ةيرصملا

 ىرخآلا ةاحلاب نامبالا ةوق

 الثم ةيدوهيلا لوصأ ىف دجت ال نيحف

 اورقتحا دقنييرصملا نأ دجت ةايحلا كلتب ةيانع
 « مهاوس سنج لك نيفلاخم ايندلا ةايحلا

 نكي ملف - ليق امك - توملا اوقلمتو

 بحي نمي وأ « نزحي وأ رسي امب متهي ىرصملا
 « ليثلا فافض ىلع « ىنغيو ىكسيو « لمعيو
 .. ةدلاخلا ءايموملا ىلا همه فرصي امتاو

 ىف ءامدقلا نيئانبلا ردقأ مهو - نويرصملاو

  تاناخ الا مهكولم روصق نكت مل ملاعلا

 ىنبي نكسملا نآل كلذو « روبقلل ةبسنلاب

 ربقلاو ؛ هتايح ىف ثاسنالا هيلا ىوأيل مهدنع

 ظحل دق مدقلا ذنمو « رهدلا ىلع ادلاخ ىقبي

 , نانويلاك « ممألا

 ' ىوقلا ناميالا اذهل بيرقلا رثألا نمو
 امو © ثعبلا ةديقع ةدايس : ةيئاثلا ةايحلاب

 نئفتو ؛ دولخلاب ناسبالا نم اهب لصتا

 .هلجأ نم لمعلا ىف مث « كلذ نايب ىف نييرصملا

 ىه ةيرصملا سفنلا ف ثعبلا ةديقعف
 ىهو « اهدوجو ىف ىليعلا طاشنلا روحم

 ىهو « اهلامعأ ىف عفاودلاو ثعاوبلا حضوأ

 ريسفت ىف اهتفسلف ةصالخو « اهخيرات رس

 . ناسنالاو نوكلا ةايح

 اريبعت اهلوح ةيداملا ةئيبلا ف تدجو دقو

 كلذ ىكحت سمشلاف « ىنعملا اذهل اريوصتو

 « ةباشلا اهتريهظف ءىثانلا اهقورشب موي لك
 « مالظ ىف ىنافلا اهبورغف « لهكلا اهليصأ ىلا

 ..سفنت حيبصلا اذا ء حبصم داعيمو ثعب هبقعي

 لامر رخاؤلا هناضيفن حستكي لينلاو

 ىيحبف « تيملا بدجلا دومجو « ءارحصلا

 ى رتفيو طبهي وه اذا مث « اهتوم دعب ضرألا
 ةيبارلا ضرألا نم ةايحلا برستتف هقيراحت
 ديدج ثعب ىلا توملا اهدوسيو « اديور
 ىرصملا بلقلا رمع كلذكو ؛ دواعم ناضيفب

 لضفب ةمئادلا ةايحلا ىف بيخب ال لمأب

 اهسمشو قفادلا اهلين كلذ نم هلشمب ام

 . ةءاضولا

 تربد اههيجوتيو ةديقعلا هذه ليبس فو
 نم اهلجأل تلذب ام تلذبو « تربد ام رصم

 « داعملا تائيهمو ؛ ءاقبلا لماوع سامتلا

 مارهأو « داوطألاك تايسار روبق تناكف

 ثحايمو ؛ فراعمو « ثاخسار « تاخماش



 « مسجلا نوص نم نكمتو « هلك كلذل ءىبهت
 ترئثتتاو .. دوعوملا تقولا ىف حورلا ىقلتيل

 فوج ىف ةيفخلا لقاعملا كلت ىداولا ىف
 ..اهحطس ىلع ةقماشلا ملاعملا كلتو « ضرألا

 كلتب امل ةينيد ةئيب كلذب رصم تناكو
 ' ةيسارلا اهتاريثأتو اهتاءاحبا ةرابحلا دوهحلا

 ىباربلا رصمف . اهروص تفلتخا ناو « لصألا

 ةحايسلا رصمىه ىه مث ؛ ةريدألا رصم ىهىه
 اهلثمتو « ةينيدلا اهحور قمعب .. ةيفوصلا

 ..لمآلا ىحورلا اهنانئمطاو - ىرخألا ةايحلل

 سحنس ىتلا رصم ىه ىناعملا هذهب رصمو
 « هثيشتو ء هصالخا ىف اهنيدت ىناعم نم

 دومحلا كلت ءادصأ ةديقعلا نع هلاضنو

 اهيتكو .. تاولص اهروص تناك ىتلا ةرابجلا

 انيكمتو ثعِبلل ادادعا اهنونفو .. ةدابع رافسأ

 ةيمالسالا ةينيدلا اهتايحىرنسو .. دولخلا نم
 ىناعملا هذهل الصتم ادادتما - ىلي اميف

 . فلخت الب ةنيدتملا
 ةيرصملا ةيصخسشلا حمالم نيبأ نم مث

 نيقبلا ةوقو ؛ نيدتلا قمع رزار ىتلا ةينيدلا

 . ىورخألا

 " ىنيدلا قفألا ةعس
 « ىنيدلا رظنلا ف ةطسب رصم تيتوأ دقف

 ملاع ىف اهديعبو قافآلا حيسف ىلا اعلطتو

 ثحبلا فرع نأ كلذ نم ناكو . نيدتلا
 « اهل تالص ةيرعبلا نايدألا ىف نراقملا
 نطاوم ىف ةفلتخم نايدأب هباشمو « طباورو
 ةعساو ةكراشم رصمل اذاف « نيدتلا ةقيرع

 ةرهاظ وه امب ةيرشبلا نيدت ىف ىدملا
 . ىناسنالا سنجلا ةايح ىف « ةيعامتجا

 تفرع ةيميسجت ةينثو نيدتلا ناك امنيحو
 تفرع امم « ادج ريثكلا ةينثولا هذه نم رصم

 لصتاو ضرألا ىصاقأ ىف ةميدقلا تاينثولا
 .. ةددعتم تانايد ىف روصلا ةفلتخم دئاقعب

 فلتخمب « ةهلآلا ددعت تفرع دق رصم ةينثوف
 امك .. ةعستلا دعب ام ىلا ةثالث نم ميناقألا

 صيلختلاو ءادفلا ةديقع ةينثولا كلت تفرع

 نيب نم همايقو « ىهلالا صلخملا ةدالوو

 .. ءارذعلا ةمومأ تفرع امكو .. تاومألا

 سوفقتلا نم اهل ناكو .. كلذب لصتن امو

 .. و .. و ةنيهرلاو ديمعتلا تفرعف « ريثكلا

 ةكراسملا ةوق نع نايدألا ةنراقم فشكت امم

 ا وفلل م

 تفرع اديحوت نيدتلا ناك ام اذا مث

 نم امل ام ديحوتلا اذه ىف ةيرصملا ةنايدلا

 اذه نم كردنت اذكهو . تاريسفتو تالواحم

 نم ةينيدلا ةيرصملا ةيصخشلا ىف ام لامجألا

 ردقتو . ىنيدلا رظنلا ةطسو « قفألا ةعس

 قى كراشع تامختم نم هيلا انو كلذب اهنأ
 نايدألا ةايح ىفو « ةماعب ىرشلا نيدنلا ةايح

 ةكراشم .. ةصاخب مويلا ةفورعملا ىريكلا

 ةيدوهيلاف .. ةياحبا ةيلمعو .. ةيداقتعا ةيرظن

 ىسوم اهلوسر ىبر اهرجح ىو « رصم ةبيبر

 ةيرصملا ةئيبلاو ةاروتلا نيب ةلصلاو مع

 .. نيصتخملا دنع عساولا سردلا عضوم

 لب « ميدقلا دهعلا ضقنت ال ةيحيسملاو



 مالسالاو .. اهئم ارطش ةيدوهيلا ثارت دعت

 .. ليحئالاو ةاروتلا نم هيدب نيب ال قدصم

 نم ةيداقتعالا ةيرظنلا ةكراشملا ىلا ةتفنل كلتو

 .. اثدنع ىربكلا ثايدألا ةاح ىف رصم

 تدأ امو ةيلمعلا ةيباحيالا ةكراشملا امأو

 ىالج تامدخ نم « اهروصع فلتخم ىف رصم

 « ةخسار اهيف اهمدقف نايدألا هذه ةايحل

 فقاومو « ةقيقد تاظحل ىف « ىرقرع اهدهجو

 نم كلذك هتدأ ام اهتمظع ىف لدعت « ةمساح

 تاراضحلا ةيامحل ةدلاخلا ةليلحلا تامدخلا

 امك ؛ ىلقعلا « ىناسنالا ثارثلا نوصو

 ..ىداقتعالاينادجولاىناسنالا ثارتلا تناص

 ةابح ىف ةيباحبالا ةيلمعلا ةكراشملا هذهو

 لوقلل انه ةصرف ال امم تاراضحلاو نايدألا

 ءىراقلا بسحو « لامجاب الو ليصفتن هيف
 «ةيخيراتلا هتفاقثنم ةراشالا هذه هب هركذت ام
 . ةيرصملا ةكراشملا كلت نع

2 # # 

 ةيصخشلا هذه نأ لوقت نأ انه انيئعيو

 ىف ةكراشملا رصمل تأيه دق ةينبدلا ةيرصملا

 .. اهئاقلو .. اهتفرعس « ىربكلا نايدألا

 ةايحلا نم اهنيكمتو .. ةظقيو ةانأ ىف اهلبقتو

 اهبناج ىلأ فوقولا مث ؛ ةيداقتعالا اهتثيب ىف
 دهشتسملا فوقو « اهل حيحصلا لثمتلا دعب

 . ناميالا قيمعلا

 « ةرباعلا تاراشالا هذه دعب كلعلو

 حمالمو ةيرصملا ةيصخشلا تامسقل ةروصملا.

 اذه نم هيلا تدصق ال بيجتست اهنيوكت

 ىتلا ةدرطملا ةماعلا رهاظملا كردنف « ريوصتلا

 : نأب ىعم ملستف « ةيصخشلا هذه اهولجت
 تققح دق ةينيدلا ةيصخشلا هذه ةبحاص رصم

 مهف ىف اهيلع دمتعن ىئاعم راهدألا فالتخا ىلع

 انمهف قستيل « ةيمالسالا ةينيدلا اهتايح
 كلتو .. ىنيدلا هبناج نم ىراضحلا خيراتلل
 :  اهنأ ىه ةماعلا رهاظملا

 ريبعتلا لوقي امك تسيل نيدتلا ةتباث ()
 ةلوهس ىف دقتعتف « ةضفر ةضبق « ىبرعلا
 ةينآتسم ىه لب .. الك .. ةلوهس ىف أبصتو
 مدقأ ىف الصأ مدعت ال « ةديقع نم لبقت اميف
 نع ابيرق ثيدحلا ىف كلذ ىرتسو « اهنيدت
 .. مالسالا اهيقلت

 اذه رثأ رهظ ةانآ ىف تلبقت ام اذا ىه مث

 ب : اهنأ كلذل تيأرف « اهنيدت ىف ىنأتلا
 .. هقنتعت ىذلا نيدلا حور ةقمعتم (ب)

 لب تايرهظملاو روشقلا دنع هنم فققت ال
 ىرتسو « رهوجلا كردتو بابللا فشتست
 اذهل اهلعلو .. هقانتعا دعب اهمالسا ىف اذه
 «ىنيدلا فالخلا ةقشقشف اريبك ادهج لذبتال
 اهمفقوم ىرت لب « ةيداقتعالا تالاقملا قارتفاو

 ريغ فقوم وه تافالخلاو لحنلا هذه ىف
 هل ةلثمأ دحنس ام وهو .. فرسملا الو لبقملا

 .. اهيف مالسالا ةايح ىلع مالكلا ىف

 كلذل تبأر اهنيدت ىف تقمعت ام اذا مث
 :املنا

 هتقلت ىذلا نيدلا ليبس ىف ةيحضم (ج)
 امل دجت كلذكو .. هحور تقمعتو ةانأ ىف

 :روصلا ىتش ىلع نايدألا فلتخم ىف اياحضلا
 ل م دس



 .. الايجأ اهب تشاع ىتلا ةينثولا نع تلضان
 اهءادهس اهل تمدق ةيحيسملا تقلن امل مث

 مالسالا تقلت ىتح ؛ اهتيحيسم نع ةمواقم

 ةيامح ليبس ىف تلذب هتقمعت الو - ةانأ ىف

 « ىمادلا اهعارص ىف تلذب ام هتلودو هتديقع
 «ىجمهلا ىرتتلا قرشلاو ؛ىبيلصلا برغلا عم

 رصع ىف نييناجلا نم اهيلع ناقبطي اداك دقو
 . دحاو

 دق اننأ رعشت ةماعلا ةظحالملا هذه لثمبو
 ىراضحلا خيراتلا ىف ىعامتجالا لوقلل اندهم

 ملامملا نم ائمقأو « ةيمالسالا رصمل ىنيدلا

 ىلا ىمالسالا دهعلا اذه نع ثيدحلا دري ام

 ةايحلا رهن جاومأ عباتت ىلع لدت « ةماع ناعم

 اهنم قباسلا ءىبهب ةلصاوتم ةقحالتم ( ةيرصملا

 .. ىتاثلا حوضو لوألا ديزيو .. قحالل

 اروطتم « الصاوتم اطبارتم ذايبتلا هب قسننو
 خيرات ىف رمألا نوكي نأ ىغبني امك .. اجردتم

 ةزكرم ةيلج ءاوضأ ىقلي نأ نكميل « ةراضحلا

 لمجيلو « ةايحلل تاروطتو ثادحألا ىلع

 تباث ةيراضحلا رصم ةيصخش ق لوقلا

 ازيحت الو .. ارثكت ال « جهنملا ل يصأ « سسألا

 . ىعدم اعارتقا الو .. ايصعت الو ..

 : ىلا رظنن ساسألا اذه ىلعو

 ْ مالسالا ىقلتت_رصم

 تالص لوألا هنطوو مالسالا دهمب رصملو

 ىنيدلا خيراتلا هنع ثدحب اهضعب « ةريثك

 ىداملا خيراتلا هنع ثدحي اهضعبو .. ةياورلا

 , رداصملا

 ةمومأف ىنيدلا خيراتلا هنع ثدحي ام امأف

 اعاده ذا « ةبرعتسملا برعلل ةيرصملا رجاه

 لخد نيح - مع - ميهاربال رصم بحاص
 هرسمآ نم ثاكو « ةراس هتجوز هعمو رصم
 .. ىكحي ام رصم كلم عم اهرمآو

 سقوقملا ءادها اهددجي ةلص ىه مث

 دمحم لوسرلل تدلو ىتلا ةيطبقلا ةيرام
 . فورعم وه ام ىلع ميهاربا هدلو -- مع س

 نم ىنيدلا خيراتلا هنع ثدحي امي قحليو

 لوخد نم ةيبرعلا ةياورلا ىكحت ام تالص
 « صاعلا نب ورمع ةصقو « رصم ىلا برعلا
 « ةيردنكسالا بعلمب « همك ىف ةركلا عوقوو

 كلمي ةركلا كلت ةمك ىف عقت تناك نم ناو

 ىف اهعوقو نم نوبرصملا بجع اذلو « رصم
 !!..رصم كلم اريخأ هتكلو ..ىبارعألا اذهمك

 اهلك تايورملا كلت ىف ىأرلا نكي امهمو

 نيب ام ةلص ىلع ةيعامتجا ةلالد اهل ناف
 دحاو رحب « ءىطاش ىلع نيبئاقلا نيميلقالا
 نوكي ام راوجلا اذهلو .. رمحألا رحبلا وه

 ةيونعمو ةيدام « تالدابمو « تالاصتا نم هلثم

 اب ل
 هذه نم ثدحي رداصملا ىداملا خيراتلاو

 ةيرصم تالحر نم « ةنيعم ءايشأب تالاصتالا

 نكلو « اهنم ءىش ف ضوخن ال تاراجتو
 ةلص نم خيراتلا كلذ هركذي ام ىلا ريشن

 ةيبرعلا ةينثولاو « ةيرصملا ةينثولا نيب ةينيد
 ىف عجرت ةيبرعلا ةينثولا تادوبعملا تاعج

 در نكمأ ىتح ؛ ةيرصم تادوبعم ىلا اهلصأ



 ىف اهركذ درو ىتلا ةروهشملا ةهلآلا ءامسأ
 لب -- ةانمو « ىزعلاو « تاللا : ىهو نكرقلا

 « رم ةهلآ نم رئاظن ىلا تااتها اهريغ دز

 هيبش اهفصوو ء ىبرعلا مسالاب هيبش اهمسا
 اهمساق « اهلمعو ةهلالا كلثل رصم فصوب

 . ىرصم اهمسرو
 اهمسا ؛ ةءرصم ةدوبعم ىه « الثم تاللاو

 ىف اهب زمريو ىبرعلا مسالاب هيبش ىرصملا
 نأ ةيبرعلا ىف ركذي نيح « داصحلا ىلا رصم

 . ريعشلاو

 ىرصملا ىرثألا نايبلا اذه ىلوت دقو

 ماقملا عستن الو .. اشاب لامك دمحأ موحرملا

 ةراشالا ىه امنكل « انه هنم ءىش ف ضوخلل

 ةيبرعلا ةريزحلاو رصم نيب ةلصلا كلت ىلا

 ىذلا ربخلا درجم نم ىوقأ ساسأ ىلع
 هاجتا وه .. ةعئاشلا ةينيدلا تاباورلا هضرعت

 ىعو « ةصاخب نيدلبلا ىف ةينيدلا ةيحانلا ىلا
 . انه انتءانع عضوم

 كلت رابخأ نم ءىثل كلذك ضرعن الو

 نم ببرقلا دمعلا ىف نيدلبلا نيب ةلصلا
 فق رعشت ةعماجلا ةرظنلاب انكلو . مالسالا

 ةحتانلا ةكراشملا نم نيدلبلا نيب نأ نانئمطا

 ى ةقيمع روذج ىلا دتمي ام راوجلا نع
 ةينيدلا طباورلا نم امهل لعجيو « امهتايح
 ةرمملا سردلا بلطتي ام ةيعامتجالاو

 رحب ىبناج ىلع نيتبراقتم نيتراج امهرابتعاب

 , ا انلق امك - دحاو

 نيب ةلصلا دجن نأ ديعبلا نم سيل هلعلو

 برغ زاجحلا ىف ماملا ىنيدلا زكرملا مايق
 رصمل برغلا اذه ةلباقم نيبو ةيبرعلا ةريزجلا
 ةعساولا « ةيوقلا ةلقاحلا ةينيدلا ةامحلا دلب

 ةراشالاب انه هنم ىفتكت لامتحا وهو .. قفألا

 مالسالا دهم نيبو رصم نيب لاصتالا ةوق ىلا

 نكي مل مالسالا نأ ىرنل « لوألا هئشنمو

 اهوج نع ةديعب الو . رصم ىلع ةببرغ ةوعد

 .. هيلا انرشأ ام ىلع « ةينيدلا اهتئيبو

 تهجو نأ ىف هرثآ راوحلا اذهل ناك دقو

 دمحم نم ةلاسرب رصم ىلا ةيمالسالا ةوعدلا

 : اهمكاح - سوريق -- وأ سقوقملا ىلا هسمن

 ةسداسلا ةنسلا ىف « ىنيدلا اهميعزو ىسايسلا

 نم ةلاسرلا هذه ىلع درلا ناكو .. ةرجهلا نم

 لئاسر نم مالسالا ههجو ام ىلع دودرلا ريخ
 نكي مل نا « هلوح ماكحلاو كولملا ىلا

 فصو ىف ةيبرعلا رداصملا مسونتو .. اهريخ

 ىف اهلماح هلاؤتسو « ةلاسرال سقوقملا لبقت
 مالسالا لوسر ةفص نع « ةصاخ ةولخ

 « ةيمالسالا ةوعدلا مهف هنالعاو مع

 اهنآب لوقلا دح ىلا اهتبلغو اهروهظ راظنتاو
 ب رصم - هذه مهتحاسب لزنتس

 تفصو امك ناك دق هلك اذه نكي مل ناو

 6« ةلسرملا ايادملا نا ةيمالسالا تاياورلا

 سقوقملا لبقت فصو ىف ىفكي نيسحلا درلاو
 لبقتلا اذه ناكأ ءاوسو .. ةوعدلا هّذهل

 مهف نسح ناك مأ « لجرلا نم ةسايبس نسحلا

 لك ىلع - لصتت هناف ةينيدلا ةايحلا ريسل
 ةيصخسللا حمالم ىف انفصو امب - لاح

 لرمعا مام مس



 اهتكرانشمو ىئيدلا اهقفأ ةعس نم ةيرصملا

 . ىناسنالا نيدتلا ةايح ىف ةعساولا

 هقوست ام اضيأ ىنعملا اذه ديوي امم لعلو
 ةبعش نب ةريغملا نأ نم كلذك ةيبرعلا رداصملا
 دق « ملسي نآ لبق « رصم ىلا هل ةجرخ ىف

 ةوعدلا بحاص نأشب سقوقملا ىلا ثدحت

 امك « برملا دالب ىف ةديدجلا ةيمالسالا
 ري مل « نأشلا اذهب « ىطبق فقسأ ىلا ثدحت

 نع هريخأف « هنم اداهتجا دشأ ادحأ ةريغملا

 .. خلا .. ىبرعلا ىمألا ىبنلا « ءايبنألا رخآ

 اهل ناف اهلك حصت مل نا « تاياور ىهو

 ملع نم ةيرصملا ةئيبلا ىف ناك ام ىلع اهتلالد

 قفأ نم اهل انفصو ام ديوي « ةينيدلا نوئشلاب
 . نيدتلا ىف عساو

 هذه نم اماع رشع ةعضب ضمت مل مث
 مالسالا ةوعد تءاج ىتح ةيملسلا ةوعدلا

 « رصم ىف ةيعاد ةلود هل تماقأف .. ةهجوملا

 قرغتست مل ىتلا حتفلا عئاقو نم ذاك ام دعب

 . اريصق اتقو

 ةيوقلا رصم نا انلق ام اذا دعبن الو

 ةكراشم اهل تناك دق نايدألاب ةميلعلا ؛ نيدتلا

 ى « رصم جراخ «'ىمالسالا نيدلا ةايح ىف

 ىلع ؛ اهسفت رصم ىف مث « زاجحلاب هدهم

 . ةفلتخم روصع

 لوسرلا ةباحص نيب دعي زاجحلا ىفف

 -: لثم « ىطبقلاب تعني دحاو ريغ - مع س
 ىذلا ل اه همس تاس هللا دبع نب ربج

 ىوريو « ىطبقلاب ةباحصلا بتك ىف تعب

 بحص نم مهنم نأب رخفت طبقلا نأ ىطويسلا
 .. تس مع دس ىبنلا

 ىباحصلا اذه نع موقلا ربخ ضعب ىفو

 ىلا ةيرامب سقوقملا لوسر ناك هنأ : ىطبقلا

 ملسأو كانه ىقيف - مع -- هللا لوسر

 نا : اذه عم نولوقي اوناك ناو .. بحصو

 ىلع وهف .. رصمب هدلو ضعب ىأر نم مهنم

 زاجحلا ىلا رجاه دق « الوهجم سيل اذه

 تناكو « رصم ىلا هونب وأ وه داع لب « ايمئاهن

 . ةرسآ اهيف مهل

 اضيأ ةيطبقلاب نيتوعنملا ةباحصلا نمو

 هسفن مالسالا لوسرب ةلصلا ىوق ىباحص

 : وه

 مع - ىبتلا ىلوم ىطبقلا عفار وبأ

 سيلو - ةياور ىف - هررح ىذلا وه هنأل

 وأ « هتيرصم نيبي ام هنع مهربخ نم تبأر اميف
 وه ادحاو اًئيش الا زاجحلا ىلا هلاقتنا ببس

 ناك : نولوقي ذا « لوألا همسا ىف « مهل ةياور

 ميهاربا وأ « ملسأ ىلا ريغ مث «نامزق» همسا

 بقلي ناك ىتلا ريغصتلا ةغيصب « هيرب » وأ

 بتك هتتعن ىذلا اذهل ناف لاح لك ىفو

 ىبنلا نع ثيدحلل ةياور ىطبقلاب تاقبطلا'

 امك « دوعسم نب هللا دنع نعو - صد

 نم ليلق ريغو « هدافحأو « هدالوأ هنع ىور

 . ةياحصلا

 مالسالاب اولصتا نمم مهلاثمأو ءالؤهفو

 رصم نم ةكراشم هدمهع لوألو « هدهم ىف
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 تهجو ىتلا ةيمالسالا ةوعدلا ىقلت ىف اهتئيبو

 .  انيأر امك - ركبم دهع ذنم رصمل
 هجنتو « مالسالاب اهلبح رصم لصت مث

 ىف ةصاخلا ةيمالسالا ةفاقثلا ىلا ةيانعلا

 كلذب لصتي امو « ثيدحلاو « نآرقلا ةسرادم

 رصم اذاف هوحنو هقفلاك ةينيدلا مولعلا نم

 « نيرومغم ريغ لاجرب كلذ ىف كراسشت

 ثيدحلا دنع « ةيطيقلاب نوتعني نولازي الو

 ةفاقثلا كلت ةايح ىف نيدودعملا نيب مهنع

 . ةصاخلا ةينيدلا

 عهصن ريرحتو ؛ هيقلتو نآرقلا ةءارق ىفف
 نم ىطبق كرتشي هلقانت ىف ةلسلسلا لصوو

 ءامسألا ىوذ نيفورعملا ةعبسلا ءارقلا هوجو

 : ءىراقلا وه « مويلا ىلا ةعئاشلا

 ةافوو .ادلوم ىرصملا ىطبقلا - شرو

 ىق ةجحلا ةقثلا .. هاواي هووءاد

 مهيف ةداملا هذه باحصأ هتعنب ىذلاو « ةءارقلا

 ءادألا لهأ ماماو « نيققحملا ءارقلا خيش : هنأب

 ءارقالا ةسساير هيلا تهنتا هنآو .. نيقترملا

 نب عفان نع ْذخأ .. هنامز ىف ةيرصملا رايدلاب

 ل ةءارقلا ىف - رايتخا هلو .. عيعن ىبأ

 نسح « ةءارقلا ديح فاكو .. اعفان هيف فلاخ

 .. هعماس هلمد ال « توصلا

 نيب دجن ركبم دهعلو « هقفلا ناديم ىف مث

 نيذلا ىعفاشلا باحصأ نم ىلوألا ةقبطلا

 : وه اهيقف ايطبق هوسلاج
 ه؟ال!ت ىطبقلاىناوسألا ةيفنح وبأ

 مسا هلعلو ؛ مزحق ىبأ نب مزحق هساو

 بتكو « ىعفاشلا بحص- -نرعتلا ىف فرسم

 نم ءازجأ ةرشع هنع ىورو هبتك نم ريثكلا

 بحص نم رخآ ناكو .. ماكحألاو نئسلا

 ابيط اغلبم هقفلا ىف غلبو .. انوم ىعفاشلا

 . ايتفم ناكف
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 نم ةكراشم ىلع دهاوش اهيلا امو هذه

 زب ابق مالجنالا قلخف اهكيوورشت

 روفلا ديعب ؛ ةمهاسملا حضاو + تقولا
 ..اينيد املعو « ةديقع مالسالا ةايحىف ريثأتلاو

 نم هفرعن ام عم رصمل اهدعت دهاوش ىهو

 نوتعني ةفلتخملا دراوملا ف برعلا باتكلا نأ

 .. الثم اينامور ناك ولو « رصم ىف نم ةيطبقلاب

 ىف اهقنتعا دق ةيحيسملا نأ نم فرعن ام عمو

 امو اذه عمو . ىتش رصانع نم طالخأ رصم ..ه
 اهتئيبو رصمل ةكراشم دهاوشلا كلت دعن هيلا

 نأل « ابيرق هملاعم انفرعىذلا ؛ ىنيدلا اهعباطو

 ريغتي الو « باوص ىراضحلا خيراتلا ىف كلذ

 ةقتوب ةئيبلاف .. سنج وأ قرع نم ءىثب
 اهيف رقتسن ىتلا ةفلتخملا رصانعلا جزمت

 .. هتلاصأو هتوق ردق ىلع « اهعباطي اهعبطتو

 لصألا اذه لثم ىلع الا دمتعن ال نحنو

 ةيعامتجالا ءىدابملا نم هررقنو هانررق اميف

 ةيصخسشلل قستملا ريسفتلا اهيف ىرن ىتلا
 روصعلا ىف « ةيرصملا ةايحلاو « ةيرصملا
 روصلاو لاكشألا فالتخا مغرف « ةفلتخملا

 اميف - ةيرهوجلا ةقيقحلا لظت ةيجراخلا
 ةحضاو - ةبرصملا ةيصخشلا ةوق نم انفرع
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 هتحص ءىراقلا دجي نأ وجرن ام وهو .. ةتباث

 « ةددعتم دهاوش ىخيراتلا ريسفتلا اذه ىف

 . قستم دارطاو

 ةكراشملا دهاوت انمدق دق انك نئلو
 ةوق اهيلع محشت ىتلا ةيمالسالا ةيرصملا
 ىرصملا ىنيدلا قفألا ةعسو + ىرصملا نيدتلا

 نم هانحمل ام ىسنت ال اناف  انيب امك

 ةينأتسم اهنآو ؛ ةيصخشلا كلتل ةتباثلا ملاعملا

 اهنيدت ىف الصأ مدعت ال « ةديقع نم لبقت اميف

 ى رهاظملا هذه فلتخت لهف - همب صا

 ناك اميف باوجلا ىرنس # مالسالل رصم ىقلت

 : نم العف

 عيرس ريغ ٠١ لوحت

 نم « ىربطلا خيرات ىف أرقت كنا ذا
 ةيردنكسالا بحاص نأ : ه ٠” ةنس ثداوح

 باصأ ام دعب « صاعلا نب ورمع ىلع ضرع
 نأ « ةكمو ةنيدملا هضعب غلب « اريثك ايبس

 نم باصأ ام هيلع دري نأ ىلع ةيزجلا هيطعي
 ىأرف « كلذ ىف رمثع نذأتسا ارمع نآو . ىبس

 غلبف برعلا ضرأب ىبسلا نم قرفت ام نأ رمع
 امأو 6 هدر ىلع ةردق ال نميلاو ةنيدملاو ةكم

 ىبسلا نم رصمب نيملسملا ىديأ ىف نم

 نمف « مهموق نيد نيبو مالسالا نيب نوريخيف
 هل « نيملسملا نم وهف مالسالا مهنم راتخا

 هموق نيد راتخا نمو « مهيلع ام هيلعو « مهل ام

 لهأ ىلع عضوي ام ةيزجلا نم هيلع عضو
 .. كلذ لبق ةيردنكسالا بحاص ناو . هنيد

 « ايالسلا نم انيديأ ىف ام انعمجف : لاق

 لجرلاب ىتأت انلعجف « ىراصنلا تعمتجاو
 نيبو « مالسالا نيب هريخن مث « انيديآ ف نمم
 ةريبكت انربك مالسالا راتخا اذاق « ةينارصنلا

 : لاق « ةيرقلا حتفن نيح انريبكت نم دشأ ىه

 ترخن ةينارصنلا راتخا اذاو « انيلا هزوحن مث

 هيلع انعضوو « مهيلا هوزاح مث « ىراصنلا

 ىتح « اديدش اعزج كلذ نم انعزجو « ةيزجلا
 كلذ ناكف : لاق .. مهيلا انم جرخ لجر هنأك

 انيتأ نميف ىنأ دقو « مهنم انغرف ىتح بأدلا

 : لاق نمحرلا دبع نب هللا دبع ميرم ىبأب هب
 : لاق - ديبز ىلب فيرع وهو هتكردأ دقو

 « ةينارصنلاو مالسالا هيلع انضرعف انفقوف
 راتخاف « ىراصنلا ىف هتوخاو « همأو هوبأو

 هوبأ هيلع بثوو « انيلا هانزحف . مالسالا

 .هيايث هيلع اوققشىتح اننوبذاجي هتوخاو همأو

 .. انفيرع مويلا وه مث
 اذني نفسنا اهذزآ قول ةن] يحلو

 امل مالسالا تفرع ذنم رصم ىف ىنيدلا بذاجتلا

 ةياورلا هذه روصت امم ةروص حضوأ اندجو

 ىسفنو ىدام ريوصت ىهف «ىربطلا اهقاس ىتلا

 فالتخا ىلع رصم ضرأ ىف بذاجتلا اذهل ميق

 .كاذ ذا ةينيدلا ةديقعلا ناطلس عمو « نامزألا

 ىلع ةلالد هسفن تقولا ىف ريوصتلا اذهلو

 ةعرس مدع نم رصم ةيصخسش ىف هانحمل ام

 لب كلذ ىف اهتانأو .. نيد ىلا نيد نم اهلوحت
 : لوقت نأ تئش نا .. اهئطب

 ب دع ع

 ةنسلا هذه ربخ نم « ىربطلا ىف أرقتو

 : ىلب ام  هاجو  اهسفن

 هس نوو ادح



 . ارمع غلبو « ورمع باب طبقلا ترضحو ..
 مهيلع نوهأو برعلا ثزأ ام : نولوقي مهنأ

 نأ فاخف « مهل ناد انلثم انيأر ام 6 مهسفتأ

 رزجب رمأت « مهرمأ نم كلذ مهريثتسي
 نأ دانجألا ءارمأ رمأو ءاملاب تخبطف « تحبذف

 نذأو « سلجو « مهباحصأ اوملعأو ءاورضحب

 هب اوفاطق « قرملاو محللاب ءىجو ( رصم لهأل
 اولشتتا : ايبرع الكأ اولكأف « نيملسملا ىلع

 قرتقاف « حالس الو « ءابعلا ىف مهو ء اوسحو

 ثعبو « ةأرحو اعمط اودادزا دقو « رصم لهأ

 نم مهباحصأب روضحلا ىف دونجلا ءارمأ ىف
 رصم لهأ بايث ىف اوئيجي نأ مهرمأو « دغلا
 مهباحصأ اوذخأي نأ مهرمأو « مهتيذحأو

 ائيش اوأرف رصم لهأل نذأو « اولعفف « كلذب

 ناولأب ماوقلا مهيلع ماقو « سمألاب اوأر امريغ

 (مهوحن اوحنو « رصملهأ لكأ اولكأف « رصم

 ثعبو .. اندك : اولاقو « اوباترا دقو اوقرتفاف

 ىلع ادغو « ادغ ضرعلل اوحلست نأ مهيلا

 مث . مهيلع مهضرعف « مهل نذذأو « ضرعلا

 مكسفتأ ىف متيأر مكتأ تملع دق ىنا : لاق

 برعلا داصتقا متأر نيح 2 ءىثش ىف مكنأ

 تببحأف « اوكلهت نأ تيشخف مهتيجزت نوهو
 ؛ مهضرأ ىف تناك فيكو « مهلاح مكيرأ نأ

 برصحلا ىف مهلاح مث ب مكضرأ ىف مهلاح مث
 ىلع اوبلك دقو « مهشيع كلذو « مكب اورفظف
 مويلا ىف متنأر ام اهنم اولاني نأ لبق مكدالب

 ى متيأر نم نأ اوملعت نأ تببحاف « ىناثلا
 ؛ ىناثلا مويلا شيع كرات ريغ كثلاثلا مويلا

 مهو اوقرفتف .. لوألا مويلا شيع ىلا مجارو

 غلبو .. مهلجرب برعلا مكتمر دقل : نولوقي
 اهل ام « ةنيلل هيرح نا هللاو هئاسطل لاقف رمثع

 نم بورحلا تاروسك ةروس الو « ةوطس

 ماقو اهيلع هرمآ مث .. ضل ارمع نا « هريغ

 . 6 اهب

 نكي امهم - ةصقلا هذه نأ بسحأو

 سفانتلا ليثمتلا نيبأ لشثمتل  اهلصأ

 « هلماوعو + نييرصملاو برعلا نيب ىعامتجالا
 ضرع ىف اهنم غلبأ دجن ام ىتح « هفادهأو

 اذه نم اهيف ناو .. الاد ازجوم هلك كلذ
 ةرظن ىلحب امل ةراشالا قداصلا ليثمتلا

 لمفت ىتلا ةرظنلا كلت برعلل نييرصملا

 يىعامتجالا وأ ىنيدلا لوحتلا ءودهيف اهلعف

 . لوقت نأ تئش نا - هئطب ىف نكي مل نا

 تارثؤم تاهجوم نم قيس ام لك تحتو
 ىف تاروث تناكو .. اهقيرط ىف ةايحلا تضم

 « نييرجهلا ىناثلاو لوألا نينرقلا لالخ رصم
 نييرصملا نم ةرات « ثلاثلا نرقلا نم اردصو
 « ةيفاش ةيبرع رصانع عم ةراتو ؛ نيدرفنم

 « مصتعملا هدهع ىلو ثذومأملا اهيلا دفوأ ىتح

 ةفيلخلا ءىجم رمألا ىضتقاو « كلذ فكي مل مث

 (نومأملا رضحو + رصم ىلا دادغب نم « هسفنب

 . اضيأ فرسأو .. فرشأو برحلل ربدف

 ننسلا هب ىفقت هيلا امو كئلوأ لكو 2

 نمزلا رم ىلعو .. ةايحلا ريس ىف ةيعامتجالا



 هيئاج ىلا تقبأ دقو « مالسالا ىلا  اهتانأ

 « ةيسقرملا اهتسينكو اهتيحيسم نم تقبأ ام
 ى اهلهأ ةامححو ةيحيسملا ىف نأش نم اهل امو

 تاراقلا ىقتلمو « ةيقيرفأ نم ةعقبلا هذه

 ىفسلفو « ىتوعال ثاريم نم اهل امو .. ثالثلا
 . ىداولا ةريدأو « ةيردنكسالا ةسردم نم
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 ةيصخشلا تاذ رصم ىف مالسالا رقتسا

 ىلع « ةينيدلا ملاعملا ةحضاولا « ةزرابلا

 تلعجو - ثيدحلا اذه لوأ  اهتنيست ام

 ةحضاو تايربك ىف اهانركذ ىتلا اهعباوط

 رصميف مالسالا ةايح هجوت ل هنو ع موسع

 رصم ى مالسالا اذه ةايح زيمي « انيب اهيجوت

 ىف ريكفتلا ىذفيو « اهريغ ىف هتايح نع

 ريغ رصانعب كلذك لمعلا ىذغي امك « مالسالا

 لامجا ىف اهتاهمأ ىلا انه ريشن .. ةيفاخ

 : نع ثدحتتف .. هنم رثكأب ماقملا حمسي ال

 مالسالا ىف ++ رصم ةيحور

 «فوصتلا ىلا هجنت ام لوأ كلذ ىف هجنتو

 ءةفاع ةيللع هناا ةق زيه نا علا

 ىلع « ىرشبلا نيدتلا ةايح ىف « ةدعاصتم

 دعابتو « هروص ددعتو « هناولأ فالتخا

 «ىنيدلا سحلا ةقد نم ةيناسنا ةكرح .. هرايد

 نيدتلاب ىضغمت « ىداقتعالا نادجولا ةهافرو

 تادابعلاو « ةيلمعلا فيلاكتلا نم قمعأ ىلا

 ىلا هعفدو « ناميالا حور لثمتتو « ةموسرملا
 « هلثمتب بلقلا ءالتماو « دوبعملا ىف ىنافتلا

 ىف رودصلاو ؛ هاوس ام لك نايسنو « هبحو'

 متت ال رعاششم ىهو « هاضر نع ءىش لك

 « باقلل ةيفصتو « حورال ريمطت نع الا
 « ةوهشلا ةوارضل ميطحتو « سفنلل بيذهتو
 لضفلا فرعي امك .. ةداملا مالظ نم صلختو

 .. هووذ

 اذه نم مهبيصن نيملسملل ناك دقو

 « هباتك ىف امب © مالسالا روهظ ذنم هاجتالا

 « تاوهشلا نع عفرتم دهز نم « هيبن ىدهو

 .. ايندلا ةايحلا ةرهز ىلا هينيع دمي ال

 ذخألا ىلا كلذ ىف نيملنسملا لمع مدقت مث

 « ةدابعلا ىف ةصاخلا ةضايرلا نم روصب

 ىحور ريكفتب كلذ دادما ىلا مث ؛ لمعلاو

 ءارآو ةفسلفلا نم بابسأب ذخأب « ىنيد

 ةلصلاو ةايحلاو نوكلا ريسفت ىف لثمتلا ةيوق

 ةايحلا بهاذمب ارثأت مدعب ال ريكفت وهو « هللا
 نم « ةميدقلا نايدألاو « ةماعلا ةفسلفلا نم

 ةطبارلا تقئوت دق « هاندأ وأ قرشلا ىصقأ

 ىف اهطلاخ نيح « ىمالسالا ركفلا نيبو اهنيب
 .. نطاومو اهل لئاوم تناك تاتيب

 ةروصلا هذه نأ سنن ال سنن امو

 فوصتلا وأ « ىناسنالا فوصتلا نم ةليمجلا

 كلت ىف اهانلثنت ثيح تبثت ال « ىمالسالا

 ىتح نمزلا عم ريغتت لب « ةيماستملا قافآلا
 « ةهفاتلا تايلكشلا نم روص ىلا ريصت

 لمج اههجوي « ةدماجلا ةيحطسلا رهاوظلاو
 ءاعيمج ايدلا نوئشو نيدلا نوئشب
 نيدلا اهب ىذأت « ةذوعشو ةقرخم اهدوستو

 بحن الو « هاستننل ام وهو .. اريخآ « ايئدلاو

 انه ثدحن نيح هينعن ال انأ ءىراقلا ىس نأ

 م ا



 ىف ةيرصملا حورلا رثآ نعو « فوصتلا نع
 كلذ نم ديرن الف « مالسالا فوصت

 لامكلا وحن هروطتو « هتأشن ىف فوصتلا الا

 . ةريخألا هروهدن ةرتف ىف ال

 ع د

 ةيوق « ةينيد ةئيب ىه امب رصم تناك دقو

 مث .. « انيب ام ىلع « قفألا ةعساو « نيدتلا

 داهج ىف تكراش دق « اضيأ ةيركقف ةئيب ىه امب
 راطقأ نم اهلو> ام تطعأو « ىلقعلا ةيناسنالا

 تعمجو « اهنم تدخأو « ىركف ضام تاذ

 .. ل انرشأ امك - تاراضحلاو تافاقثلا

 مالسالا راشتنا دهعف كئلوأ لكم رصم تناك

 ىف « حضاو ريثأت تاذ « ةميدقلا ايندلا ءاحنأب

 .. نيملسملل قوصلا ىحورلا طاشنلا ثعب

 ةينيدلا رصانعلا نم ليلق ريغب هدادما ىفو

 اذه قمع ىف اهتكراشمبو « اعيمج ةيفسلفلاو

 لامجالا اذهب انيفتكا ولو .. هروطتو فوصتلا
 نم امجو هنيبي ام ءىراقلا ةفاقث ىف ثاكل

 دهزلا نأل كلذو ..

 هب تراسو « نآرقلا هلمح ىذلا ىمالسالا

 تارثؤمي -ةصاخ -رصم ىف لصتا دق ةنسلا

 تلصو « ةفلتخملا ةيقرشلا نايدألا نم « ةينيد

 بورسحلا نم « ةددعتم قرط نع رصمل

 ةايحو « ةفلتخملا ممألا ةدافوو « تالحرلاو

 .. ةينثو نم « اهسفن رصم ىف ةددعتملا نايدألا

 .. ةيحيسمو .. ةيدوهبو

 رصم ىف كلذك ىمالسالا دهزلا لصتاو

 ةينوطالفألا نم ىفسلف ثارتب - ةصاخ
 « ةيدوهيلا ةينيدلا ةفسلفلاو « ةئدحلا

 اديعب وأ اييرق « نايبلا

 بغهذملاو « ةيحيسمملا ةينيدلا ةفسلفلاو

 ىنيدلا ىفسلفلا بهذملا وهو « ىصونغلا

 « ىندللا بهذملا » هيمسن .لأ عيطتسن ىذلا

 .. ةطساو الب ةفرعملا ىلع موقي هنأل

 ةيركفلا جذامنلا نم هيلا امو كئاوأ لكف

 ىف ذا .. هزكارم مهأ نم ةيردنكسالا تناك

 نيدلا رثآتو © نيدلاب ةفسلفلا ترثأت رصم

 ةينانويلا ةفاقثلا ترجاه اهيلاو .. ةفسلفلاب

 ليوط لاصتا دعبو .. اهتمصاع طوقس دعب

 . ةراضحلاو ةفاقثلا هذهو رصم نيب ليصأ

 نأ اديج فرعي ىمالسالا ركفلا خرؤمو

 نع اهسفن وطسرأ ةفسلف اوقرع دق نيملسملا

 مهنيب ترشتتا ىتلا ةثيدحلا ةينوطالفألا قيرط
 تناك دق اهلوح امو رصمو .. راشتتالا عسوأ

 هيلا انرشأ ام نطوم مث « ةفسلفلا كلت نطوم

 امك .. ةيداقتعاو ةيلقع « ىرخألا تارايتلا نم

 هذه نأ ىمالسالا فوصتلا روم فرعي

 فوصتلاو ةيفوصلا نطو تناك اهسفن ةقطنملا

 كلت راثآ هيف ودبت ىذلا « روطنملا ىمالسالا

 ىلوتي « ةحضاو ةيداقتعالاو ةيركملا دفاورلا

 . نوثحابلا اهنايب
 نم لامجالا اذهب كلذك انيفتكا ولو

 ناكل ةماعلا ءىراقلا ةفاقث ىلع ادامتعا نايبلا

 ريثأت كاردا ىلا لبسلا حتفي ام كلذ نم هل

 ىذلا « هقوصت ىف مالسالا ىلع رصم ةيحور

 كلذك دجحن انكل .. هيف ىنيد روعش قمعأ وه

 ةراشالانم ديال ام ريثأتلا رهاظم نم اذه ءارو

 .. ىربكلا هطوطخ ضعب ىلا



 «ميمخا نم - ىبوث وأ - ىرصم اًدهف
 ,نم تيب اهنأل « ميمخا ابربل ةمزالملا ريثك ناك
 عامدقلا لوب اميف قةميدقلا ةمكحلا تويب

 اذه ىلع حتف دق هنا : اضيأ نولوقي امك

 : ىفوصلا ميكحلا وه

 س ه5م4ه5 تا ىرصما وتلا وذ
 هرهد ديحو هنا : ةيمالسالا رداصملا هنع لوقت

 .. ايدأو ؛ ةفرعمو « الاحو « ةدابعو املع

 ىس ةيفوصلا - ةقرفلا هذه سأر وه : هناو

 ناك دقو « هيلا بستناو « هنع ذخأ دق لكلاف

 تاراشا رسف نم لوأ هنكلو « هلبق خباشملا

 .. قيرطلا اذه ىف ملكتو « ةيفوصلا

 ,. اذه نع نوثدحملا نوثحابلا لوقيو

 ىلع -- ةيفوصلا لاجر قحأ وه : ىرصملا

 سسأ عضاو مسا هيلع قلطي نأب -- قالطالا
 . فوصتلا

 نم انيبل ةعس نم ءىش لاجملا ىف ناك ولو
 فيشكي ام هلاعفأو ىرصملا ثوتلا ىذ لاوقأ

 فوصتلا ىلع ريثاتلل حضاولا ليبسلا

 « ةصاخلا ةبرصملا ةئيبلا نم ىمالسالا

 اهيف لوادتملابو « ةفرعملا نع ةيركفلا اهبهاذمب
 طاشنلابو « اهريمغغو « ةيواميك فراعم نم

 عدن انكل .. خلا .. ةفلتخم روص ىف ىدبعتلا

 ليق ام انبسحو .. صتخملا ثحبلل هلك كلذ

  ةيصخسشلا حمالم هيلع تلد ام ىلع اناهرب
 « مالسالا ىف 3 ةيحورلا ثب نم ةيرصملا

 ةراضملا وا م

 نم مهل ام مهل نوكي ةيفوصلا نأ ىلع
 مه اذاف؛ لاوحألاو « قاوذألاو « دجاوملا

 بواجتت « ةفافش ةفافر اقاف[نفلا نم نوحتفي

 « مهرعش نم ةرحاس ةيقيسوم ماغنأ اهيق
 اذه ىف مدقت رصم اذاف .. مهينافتو « مهبحو

 : رعاشلا « بحملا ء« فوصلا ناديملا

 ىذلا ل ه دسج نتا ضرافلا نبا

 رعشلا باحصأ نم « ىلوألا ةقبطلا ىف عضوي

 لاسمج نم هدئاصق ريثك ىف امب « فوصلا
 «حورلا ةوقو « هتقانأو بولسألا ةقرو « مظنلا

 نوثدحملا نوثحابلا لوقي امم « ىنعملا قمعو

 لب « ايهبنت المع نوكي نأ ديعبلا نم هنا : هنع

 « قوصلا دجولا لاوحأ ىحول ةجينت وه
 سفنلا ملع فرع ىف ىمسي ام هباشي ىذلا
 . © ةيلآلا ةباتكلا » ثيدحلا

 رصنعلا ةيرصملا ةئيبلا تمدق كلذكو

 ىذ فوصتلا عتمي « بابلألاب لوعفلا « ىتفلا

 اذه نم نعمأ الو .. ىنافتملا ىهلالا بحلا

 هيلا انرشأ ام ىلع هنم لدأ الو .. ةيحورلا ىف

 . مالسالا ىف .. رصم ةيحور نم

 #0 م

 عضب نأب ريدج فوصتلا نع ثيدحلاو

 هرعشي « عيدولا حماستلا نم وج ىف ءىراقلا

 ىلع هب فرشو « هبابلو نيدتلا رهوجب
 هسفن نكرقلا انعمس ىتلا « ةينيدلا ةدحولا

 ل ه٠ ص -- ءالجو ةوق ىف اهررشي

 ص نذل دس



 كلذك ءىراقلا لثمت, وحلا اذه ىفو

 ةيلج « تامسقلا ةحضاو رصم ةيصخش

 خيراتلا ىف ىفمتو « لابجألا ريعت « فراعملا

 خيرات ىف ىهف .. ةقستم « ةديطو « ةتباث ىطخب

 ىه « ةيملاعلا ةنيهرلا وأ « ةيحبسملا ةئيهرلا

 فوصتلا وأ «ىمالسالا فوصتلا خيراتىف ىه

 ةوقب - ةحلاص ةئيب امهيلك ىف ىه .. ىملاعلا

 -نمزلا ميدق ذنم اهيف ترقتسا ىتلا نيدتلا

 « ىسفتلا لتبتلاو « ىحورلا درحتلا شاعنال

 ىناعم ىمسأ فافشتساو ؛ ىبلقلا عوشخلاو

 بهرتلا نيبو .. هضارغأ لبنأو نيدتلا

 كلاسم لب ؛ ةصخاش هباشم فوصتلاو

 اهلهاجت بقاثلا رظنلا ىلع لهسي ال « ةلصاو

 هناكم اذه لثم ىف لوقللو .. اهيسانت وأ

 . صاخلا

 نمزلا ىلع « ةنبهرلاب لاحلا ريغتيو
 نوكيف «كلذكف وصتلاب ريغتت امك « هثادحأو

 ىقشتو .. نوكي ام داسفلاو ءوسلا نم امهيف

 ريشن دق ام وهو .. هب ىقشت امب ةايحلا امهنم
 عمتجملاو نيدلا نع ةملكلا ىف هنم ءىش ىلا

 . ىرصملا

 ىف .. رصم ةيحور نع لمجأ ىذلا ىو

 : نع كلذك ةماع تاراشال ءىيهي ام مالسالا

 مالسالا ىف ٠٠ رصم ةيوبح

 ناميالا اهتايح داق ىتلا ةئيبلا هذه ىفف

 انيد ثعبلا اذه اهخيرات رسفو .. ثعبلاب

 ةئيبلا هذه ىف .. ثراونت ةفسلفو « دقتعي

 « ادهأش اعقاو ٌةلصتملا ةمئادلا ةايحلا نوكت

 . برق ىف كلذ دجاو تنأو .. ةدئاس ةركفو

 نيح كمامأ صخش ؛ رفاس حوضوو « بيرق
 ملاعمل « اعيرس ايخيرات اطيرش كتركاذب رمت
 اذه ناكس تمدقت ذنم « رصم ىف ةامحلا

 ةعاسلا ىلا ؛ ةراضحلا قيرط داترت ؛« بكوكلا

 تناك اهنآ ايلج كل ودبيسف .. اهيف تنأ ىتلا

 .. ةرهاظ ةلئام خيراتلا اذه حرسم ىلع امئاد

 ممأ تفتخا امك ء ام ةظحل هنع فتخت مل

 تبعل ام دعب « ةراضحلا ىلع دب تاذ ةميدق

 . ثوينانويلاف « ليوطلا وأ ريصقلا اهرود

 ..نوينادلكلا .. نويروشألاو .. نويقينيفلاو

 ىف ةكراشملا نم مهبيصنب اوماق دق مهاوسو

 نع مهبجح « رماغ مالظ مهلمش مث « ةايحلا
 « مهطاشن رثفو « مهتاوصأ تتفخف « راظنألا

 «ةرمعتسم قطانم وأ « ةلمهم ميلاقأ مهدالب اذاف

 .. نايك اهل زيمتب الو « ةلود اهيف ضهنت ال

 «( خراتلا ميدق ىف رصم ىرت نيح ىلع

 لاحملا لودلل مدقت « هثيدحو « هطسوتمو

 «ضوهنلاو تابثلاىلع دعسملا حلاصلا ىويحلا

 اهارتف .. رصم مسابو .. رصملو .. رصم ىف

 ةدحاو ةلود : ةراضحلا لعشم لمحت تناك موي

 اهلوح تراد ىتلا « مصاوعلا تاهمأ سفانت

 اهلاح نع « امور عم اهلاح قرتفي ال .. ايندلا

 ..ةناتسالا عم اهزكرمنع ريغتي الو « دادغب عم

 زتعيو .. ءافلخلا ىمتحيو .. ةرطارملا اهب ذوعي

 ةصرفلا نم نوحماطلا دجيو + نيطالسلا

 ىربكلا ةمصاعلا نع درفتملا لالقتسالل
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 «ةحجانلا ةيلاغملاو « ةيوقلا ةلودلامهل ءىبهب ام

 لي « لثامتم قسن ىلع كلذ ىف رمألا ىرجيو
 نياق » .. هميمص قى ادحوم نوكي داكي

 مساتلا نرقلا ىف دادغب ىف ةفالخلاو « نولوط

 ى ةناتسالا ةفالخو ىلع دمحمك ىداليملا

 اهفادهأل ةئيبلا مسرت « رشع عساتلا نرقلا

 ةفالخلا اوماسيل رصمب مه نوضهنبو

 ..رصم ديب عدصنا أم اهنم اوباريو « ىريكلا

 لك ىو « مايألا رم ىلعو « امئاد دحاو تنأف

 بعلملاو « ىخبراتلا نادملا ف « رصم » نيح

 ةمئاد .. ةرثؤم ةلاعف « ةقومرم ةبعال ىويحلا

 .. ةيويحلا

 لواحن ىتلا ىه ةرخازلا ةيويحلا كلتو

 مالسالا ةايح ىف ةئفادلا اهتعشأ حملن نأ

 ى ام - كلذ ىدب نيب - ردقنو .. رصمب

 حونجو « ةظفاحملا ىلا ليم نم نيدتلا ةعيبط

 راكتا هبش لب « ريغتلا نم رومتو + تابثلا ىلا

 روطتلل
 فانئتسال علطتي « ايويح اثاعبنا مالسالا

 « ءامنلا ةمادتساو « رظنلا ديدحتو « طاشنلا

 فرصتلاو « ديدجلا قيبطتلاب ةايحلا فاعساو

 وسلا لوطا طع ىذلا+ ذرلل
 دسجتلا لماوع نم اهيقيو « اهتيحالص

 « ثيدح هيلا ريش ام وه اذهو -- فافجلاو

 ف اذه عم دنودحجأو اننكلو 3

 ددجي نم ةنس ةلام لكس أر ىلع ثعبي هللا نا )

 .ىنعملا اذه ىف ام وأ « .. اهتيد رمأ ةمألا هذهل

 ىتلا ةئرملا ةلواحملا كلت نع ريبعت وهو

 تناعأو « ىمالسالا ملاعلا ىف اهتركف تش
 ىمالسسالا رايتلل قيرطلا قش ىلع نيحلصملا

 . لايجألا عم ىراجلا

 دحت ةيديدحتلا ةركفلا هذه ةايح ىف
 « اهتيويحب ةكراشم -- اهبادك - رصم
 اهنيدت هددجي ىذلا « اهثاعبناب ةرضاح
 ديتعلا اهلمعو « نيدنملا اهفلفتو « فسلفتملا
 .. ثعبلا لجأ نمو :. ثعبلاىف

 ةروص الا سيل نرق لك ديدجتلا اذهف
 تابعو رصم هب تنمآ ىذلا ثعبلا روص نم

 تمدق نأ ىمالسالا اهلمع نم ناكف « هل
 « مهتحضنأو مهتبر نيذلا « لاجرلا نم ةرهمج
 كئلوأ نيب « ةددعتم نورق ىددجم اوناكف
 سأر ىلع اوضهن ىذلا « ارفن رثع ةعضبلا

 .. مالسالا ةايح نم انرق رشع ةعضبلا

 نيثدحملاو « ءامدقلا نم نوداعلا ادبيو
 نكاسو « رصم بيبر « زيزعلا دبع نب رمعب
 ىتح دحاو ريغ نودعيف نوضميو « ناولح
 ناسلب -ةقلطملا ةيبلغألا وأ - ةرثكلان وكت

 « رصمل اوبستتاو « رصم مهتمن نمم -- مويلا
 نوثدحملا نئمطي مث - نيدلالاجر هوجو نم
 ىرجملا رشع عبارلا ثرقلا ددجم اودعي نأ ىلا

 ريشن ام وهو .. ايرصم .. ايرصم مالسالا ىف
 ىف رصمب ةينيدلا ةايحلا نع « كثدحن نيح هيلا

 . ثيدحلا رصعلا

 ةركفل ليصفتلا نم ءىشل لاجملا دجن الو
 هناكم اذهلف « نيملسملا نيددجملاو « ديدجتلا

 مس نها اسس



 « ةماعلا ملاعملا كلت انه انبسحو - كلذك

 نع ثدحب نأ ةراضحلا خرولل ءىيهت ىتلا

 .. مالسالا ىف رصم ةيويح

 صئاصخ نم ةحمل ىلا كلذ دعب ضمنلو
 : ىرتف هل اهداقتعاو « مالسالاب رصم نيدت

 ةيداقتعا تالاقم الو لحن الب ٠٠ رصم مالسا

 ىلا - اندتعا امك -- اذه درن نأ بحنو

 دعب © فولأم اهل عبطو « رصمل ةليصأ ةلصخ

 ةينيدلا اهتيصخش حمالم نم « انفرع ىذلا

 قفألا ةعساولا « نيدتلا ةيوقلا رصم نأ دجنف
 نمؤت ىذلا نيدلا رهوجل ةفشتسملا « ىنيدلا

 رصم نأ دجت وسو « همبعص ا هحورو هب

 شمت مل  انفرع امك -- اهنأش اذه ىذلا

 ملو « مالسالا ىف ىداقتعالا لدجلل اريثك

 بابرأو «لحتلا باحصأل اريثك اهردص حسفت

 نايب ىف ىضمن نأ لبقو .. ةيمالسالا تالاقملا

 : مامأ فقت اهليلعتو ةرهاظلا هذه

 هركذي ام كلذو .. هشتفت .. ىخبرات رس

 هثيدح دنع « «رصمل برعلا حتف» بحاص رلتب

 نم « لقره » هدارأ ال نييرصملا ةمواقم نع

 هررق ىذلا ىنيدلا بهذملا.ىلع ممهلمح

 .. ةديدش ةهاركب كلذ اوقلت مهناو ؛ هتكراطب

 دقو .. » هلوقب ةيهاركلا هذهل هريسفت مث

 قلعنت ام ربكأ نيدلا رومأ ىف مهلالقتسا ناك

 « لالقتساللا اوفرعي مل ممهناف مهسوت هب

 لشي اموي اوملحي مل مهلعلو ؛« طق ىموقلا

 نيدلا رمأ ىف لالقتسالا امأو « لمألا كلذ

 مل « هليبس ىف اودهاجو هلجأ نم اولضان دقف

 :٠ ذنم تاقوألا نم تقو ىف كلذ نع اونثني

 ىلع نيصيرح اوناكو « ةينودقلخ سلجم

 مهبولق هنع لفغت ال ضرفغلا كلذ غولب
 امهم هليبس ىف ءىش لك لذب نع نومجحب الو

 .« اعيمج مهخيرات ثداوح رس وه كلذ . مظع

 خيرات رس نأ ىلا خررللا لصي اذكه

 وه - ءاش نأ طبقلا وأ - نييرصملا ءالؤه

 « طق ىموقلا لالقتسالا اوفرعي مل مهنأ

 « لمألا كلذ لثمي اموي اوملحي مل مهلعلو

 نم اولضانو « ىنيدلا لالقتسالا اوفرع امتاو

 ىف ءىث مظعأ لذب نع اومجحي ملو هلجأ
 . هليبس

 ةنشنش اهنا خرؤملا ديسلل لوقتو

 اريسفت انخيرات اهب مترسف .. ةفورعم كموقل

 هب نومعزت .. ادسفم اضرغم اهوشم الاض

 رخآ ذنم ىموقلا لالقتسالا اذه فرعن مل اننأ

 كلذ ذم ائسفت مكحن ملو .. ةئعارفلا دهع

 مكاراجو متيرتفا امم .. ملو .. ملو .. دهعلا

 دعبو « مويلا ىتح مهلعل « انم جاذس هيف

 . هنوددري مكحبر باهذ

 ةرهاظ ةصاخ نوركنتل كلذب مكتاو

 كلتو « ةيرصملا ةئيبلا هذه, صمئاصخ نم ةيلج

 « زيحتملا زيمتملا اهنيوكتب اهتيحالص ىه
 ءارحصلا نم هلصاوفي طوحملا ؛ ددجتملا

 « لقتسملا دوجولل ادهم نوكت نأل « ءاملاو

 ٠ هذهبو..ةصخاشلا ةيموقلاو « ةدرفتملا ةلودلاو

 اهلهأل هبسكت امو « ةيعيبطلا ةيرطفلا ةصاخلا

 7-5 هوم دح



 لودلا مايقل تايهت ةينفو ةيونعم صئاصخ نم
 ثلصتا ىتلا ممألا ةوق نابا ىف ةيصخشلا تاذ

 « امورو انيثآ  انرشأ امك ب تأوانو « اهب

 ةدرفتم تناكو .. ةينيطنطسقلاو « دادغبو

 ىتلا تايروطاربمالا لك ىف سأرلا ةيلاع
 خيراتلا حرسم ىلع تلظو « اهب اهلبح تلصو
 اًملالظ اهيلع طقستمللب « ادبأ هنم فتخت مل

 . اهتازيممو اهتامسق ىلع ءاوضألا للقت

 ةنئيب رصم نا : حيرصلا خيراتلا ثيدحف

 رثكأ نم كلذب اهلهاو .. اهتعيبطب لالقتسا

 اذه سيلو .. لالقتسالا اذهب اروعش سانلا

 ىف عئاور هنم « رلتب » فصو ىذلا دانعلا

 ىتلا ةيصخشلا كلت ةوق نم انول الا « ةمواقملا

 .بناج نع بناج اهنم لصفني الو .. ازجنت ال

 رصمب نيمكاحلا نم نييرصملا ريغ ثيدحو
 ريرغت وه وأ ةرارغو ةجاذساالا سيل

 ةيموقلا فرعت مل دوهعلا كلت نأل « نيعماسلاب

 تناك لب .. ةيلحملا ةينطولاو « ةيسيلقالا

 « نوللا اذه ريغ نم تايبصع اهلمشتو اهيوطت

 وأ ةينيد تايب صع بلغألا معألا ىف ىه

 فورظ تناك امئيح ةيلاغ ةمأ اهئولت « ةيسايس

 نأةدحاو ةمأل حينت اهتالصاومو ةيداملا ةايحلا

 اهدعاس نهي ىتح .. ةراضحلا ةلعش لمحت

 «رلتن» رولا فقب ملف .. ىرخأ ةمأآ اهاقلتتف

 ةمواقملا خيرات رس نم ءىش ىلع اذه هلوقب

 دعب هلعلو « دفاولا ىنيدلا بهذملل ةيرصملا

 ىلا نئمطي معز-ىذلا همعز مامآ مذه انتفقو

 دعب « ةينيدلا ةرهاظلا هذهل ريسفت نم دجن ام

 ريشتو « اهيف ةيمالسالا.رصم لمع فصن نأ

 . اهيلع دهاوش ىلا

 فالخلا ءاج مدقت ىذلا ثداحلا ىفف

 « لقره » رمأب ةينيطنطسقلا نم ىنيدلا
 ىورب ام اهلثمب « ةديدش ةمواقم رصم هتمواقو 1

 بدني ذا «اهزغ ةحيسلا لاخر دعنآ نشا نم
 « همسج ىلع اهران طيلستو « لعاشملا ءاقلاب

 « ضرألا ىلا هيبناج نم هنهد ليسي ىتح
 «هناتسا تعلخف « هناميا نع عزعزتي مل هنكلو

 لمحو « لمزلا نم ءولمم سيك ىف عضو مث

 تاولغ عبس ديق ىلع راص ىتح « رحبلا ىف

 وه اذا ةايحلا هيلع اوضرع مث « ءىطاشلا نم

 وهو « اثالث كلذ اولعفو « هنوضرعب امب نم"

 تامف « رحبلا ىف هب اومرف « ةرم لك ىف ضفري
 ! ... اقرغ

 اريثك وأ « ةغلابم اذه ىف دحت نأ كلو

 ىلع هل نكل .. اقلتخم هدعت نأ كل لب « اهنم

 هيف امب « ةيعامتجالاو ةيسفنلا هتلالد ةلاح لك
 هنودجب امع مهسفنأ هوغاص نيذلا ريبعت نم

 هذه لثم نمؤملا ىفتقي « ىنيد روعش نم
 ىف روعشلا اذه مسجتيو « ةدينعلا ةمواقملا

 : اهدعب هلوقب ةمواقملا هذه ريخ ىوار بيقعت

 ىذلا « انالف » اورهقي مل اذه مهلعفب مهنكلو

 ناميالا ربصب وه مهبلغ دق لب « اديهش تام

 ! .. ىحيسملا

 ددجنتو « ماع ىتئام نم رثكأ ىضمي مث



 ةليللا اذاق رصمب ىنيدلا ناديملا ف ثادحألا

 © لقره » هيبش ثذومأملا اذهق « ةحرابلاب هبشأ

 قلخ ةيضق ىه « ةيداقتعا ةلأسم ضرف ىف
 دعب هدجنتو لوطت ىتلا ةفورعملا نآرقلا
 ةالولا ىلا قثاولا ةفيلخلا بتكيو ! هرصع

 . ءىصنو < نومأملا لعف امك ع اهيف ثناحتمالاب

 هيقفلا ىطب وبلا ناحتماب « رصم ىلاو ىلا رمألا

 ه 9# ت (ىعفاشلا احصأ ربكأ ؛ىديعصلا

 ررقو « بجي ملف : ىلاولا هنحتماو ..

 لوقيف هيف ىأرلا نسح ىلاولا ناكو « ةفلاخملا

 هيلع دريق « (« كنيبو ىنب اميف لق » : هل

 نوردي ال فلأ ةئام ىب ىدتقي هنا : ىطيوبلا

 ىلا رصم نم ىطيوبلا لمحي مث : !! ىنعملا
 « ديدح لطر نيعبرأ ىف « لغب ىلع « دادغب

 لغلا نيبو ؛ هيلجر ىف ديقو « هقنع ىف لغ ىه

 - هيلع تلخدأ نئل : لوقيف « ةلسلس ديقلاو

 قى نتومألو هنقدصأل -- ةفيلخلا ىئعي

 دق هنأ نوملعي موق ىتأي ىتح اذه ىديدح
 نجسيو . مهديدح ىف موق نأشلا اذه ىف تام

 ضئارفلا ءادأ نع زحع دقو ديدحلا اذه ىف

 ىلا اديقم ناك ذا « ةالصلاو ةراهطلا نم

 « هقنع ىلا هادي ةلولغم « هيقاس فاصنأ

 ديقلا ىف « دادغي نجس ىف ىطيوبلا توميو
 رحبلا ىف نيد وذ هل خأ تام امك « لغلاو

 ..اميدق

 لثمب نونتفي اوناك اسان نأ ىف كشن امو

 لاثمآ ةدارا ىلع نولزنيو « تاداهطضالا هذه

 انه انتفلب ىذلا نكل « نومأللاو » « لقره »

 ىف ججلت ال رصم ناو « ةماعلا لاحلا وه
 وأ فيلأتب هالونت الو « ىداقتعالا عازنلا

 لب ؛ لبقت نسحو « جاور نع ءىبنت ةباتك

 ىف ةفرسملا تاضراعملا هذه لثم هضراعت

 نم « نيثداح ىف انعمس ام وحن ىلع « ىدحتلا
 نادكوي « نيدعابتم نينامز ىف « نيفلتخم نينيد
 تاه ذوو ةيللكلا

 قاوم ىلا ةسماخلا سلا ترا ولو

 ىلع ةيمالكلا لييمالسالا تالاقما نم وسن

 لوقلا انردص ىتلا ةجيتنلاب تجرخل اهفالتخلا

 ىلع رصم مالسا ىف لابقالا مدع ىهو « اهب
 لحنلا جاور مدعو ... ىداقتعالا لدحلا اذه

 نيملسملا ةيانع دتشت امهم « رصم ىف ةيمالسالا

 ءاهيف فيلأتلل اوبصني امهمو .. رصم ريغ ىف اهب

 فورظلا دعاست امهمو اهلوح ةموصخلاو

 هذه جاور ىلع اهريغ وأ ةيسايسلا ةيلمعلا
 العف رفظن امهمو ؛ ةلاقملا وأ ةقرفلا وأ ةلحنلا

 لماوعلا ريثأت تحت « رصم ىف كلذ نم ءىشب

 نم كره ةلودح دنت نأ كيل ذل ايناف ةفلتخلا
 ىف « ةصاخ ةمسب رصم مسي ام اهب لاعمتالا
 اصاخ انطو اهلعجي وأ « ةيمالكلا تالاقملا

 زكرم الثم ناريا تناك امك « قرفلا نم ةقرفل

 انطوم نميلا تناك وأ ؛ اثيدحو اميدق عيشتلا

 ثملت ال لب .. كلذ ىلا ام وأ .. ةيديزلل اصاخ

 ةملكلاو « عماجلا ىنعملاب ذولت نأ رصم

 نم بابللاو « صلاخلا رهوجلاب ىأ « ةلماشلا
 نود ينيدلا اهقفآ ةعس لوحت امناكو .. نيدلأ



 ةقرفل فرطتملا بزحتلاو « داحلا عافدنالا

 . ةقرف نود ةيشد

 نع لوق نم ىلي اميف نودجاو انلعلو

 مظنلاو « ةيلمعلا رومألا ىف ةيرصملا ةرظنلا
 ةحيسفلا ةعسلا هذه دبي ام ةيهقفلا ةينوناقلا

 هذه كاردا ىف ةحمسلا ةباحرلاو .. قفألا ىف

 مدعو .. اهل رييدتلاو ةيويحلا ثوئشلا

 .. اهيف ىبهذملا قارتفالا ىلا ريثكلا نانئمطالا

#2 # # 

 ضعب ىلا رظنن رباع زجوم ضرع ىفو
 ناك امو « ةيرصملا ةئيبلا ىف ةيمالسالا قرفلا

 : الوأ كلذل نيراتخم .. اهرمأ نم

 تأيه « ةحضاو ةيسايس ةفص تاذ ةلحن

 ىوقلا ريثأتلا بايسأ نم ةيلمعلا ةايحلا اهل

 تامعو « اهتوعد ةسايسلا تمدخف اريبك اردق

 فلتخمب اهتبامحو اهرش ىلع ةيموكحلا ىوقلا

 : ىه كلتو ©« بيهرتلاو بيغرتلا لئاسو

 هرذجو هلصأ رصم ءاج دقف : عيشتلا

 -- هتيصخش نكت امهم -- بس نبا » ىمسملا
 لمجو اهب رقتساف « اهجراخ ىف دروط نيح

 ةدحوو مالسالا نيهوت نم هيلا ىزعي ال لمعي

 كلذ نمو .. لئاسولا فلتخمب نيملسملا

 ةفالخلا نامثع ذخأو « ىلع ةياصو نع هثيدح

 مامتهالا هحتاو - فورعم وه امك -- نامثع

 نب ورمع ةرطاشم نكل -- ىلعل عيشنلا ىلا
 رصم ارمع ةيواعم ماعطاو « ةيواعمل صاعلا

 فيو « ةيئامثعلاو ةيواعمل رقتسي رمألا لعج
 :.ىلع بسي سانلا رهاظتيو .. عيشتلا توص

 .. ةينامثعلا تدمخ ةيومألا طوقس 1

 مهمع ءانبأ ىلع نيجراخلا نورهاظي اوناك وأ فويولع رضمبز جوتي ناك نييساسلا دهعا4و
 كفو دفا رفا اع نا قيوشلا جارخا ىه ةجيتنلا نوكتف « نييسابعلا
 لبقي الأب رصم ىف رمألا جرخيف نودهطضيو
 رفاسي الو « اسرف بكري الو « ةعيض ىولع

 دبعلا الا ؛ دينعلا ذاختا نم ذويولعلا ع نأ و6 اهفارطأ نت فوط ىلا طاطتسستللا خم
 ىولع نيبو هنيب ناك نم نأو .. دحاولا
 ةنيس بلاطي الو ىولعلاىف هلوق لقي ةموصخ

 . خلا

 ثيدحلا راثيف ىنولوطلا رصعلا ءىحب مث
 هنأشب سانلا مسقنيو تيبلا لهأ ةيلضفأ نع

 ةعيشلا رمآ ىوقيف .. هب لوقلا حجري ىتح
 دادزي الو كلذ رمتسيال نكل .. ام ائيش رصمب

 عع فرعا زجر هد يع نا
 نيدتشم « كلذ نيركتم سانلا ىلع نادوسلا
 : قيرطلا ىف مهاقلي ىذلا نولأسيل ىتح ؛ هيف
 ةيواعم ىلاخ : لقي مل ناف ..  كلاخ نم
 بأب ىلع فتهب نم رصم ىف ناكو .. هباوشطب
 لاخو «؛ ىلاخ ةيواعم ةعمجلا 7 دعنلا

 هللا لوسر فيدرو « ىحولا بتاكو « نينمؤملا

 7 نوبذعي نوعيشتملا ناكو .. - مع

 : مهتاعد برغلا نم نويمطافلا ثبيو
 ةلودب موقت ىتلا ةثيلا كن رسم ف دودو

 دج ووأ ع



 نم ةديدجلا مهتلود اهيلا نولقنيف ةزيمتم

 عيسشتلا نم ادهع رصم لبقتستو « برغملا

 ةعيشتملا ةوعدلل هيف ةلودلا ريدت « ىسايسلا

 « ىدملا حيسف اريبدت مطاوفلا كئلوأب ةصاخلا

 لثمب « لاجرلاولام لا نم اناعم « ساسألا قيمع

 رثكاب وأ ةثيدحلا ةياعدلا ةرازو مويلا لذبت ام
 « ةوعدلا لاجر نع خيراتلا ثيدحو .. هنم

 .. ىنلعلاو اهنم ىرسلاو « اهتاوطخو اهمظنو
 .مهنع ابتكو « مهل ابتك هفصوكلهتسي امم خلا

 ىرحبو « رصم ىف عيشتلا دوسي اذكهو

 عم ثري ال : الثمق « ىعيشلا هقفلا ىلع لمعلا

 «دج الو « معالو « تخأ الو خأ تنبلا

 كلذ ىف نأل .. مع نبا الو « خأ نبا الو
 . - مع  لوسرلا تنب ةمطافل ةوادع

 ةايح ىف ةيداعلا لامعألا ىلا كلذ دتميو

 ىموكح موسرم رد_ صيف ةصاخلا سانلا

 هعيبي نم برضو « ريعشلا تابرش عبب ميرحتب

 مجرت اذه لثم ىلاو « ههركي ناك ايلع نأل
 نم ردصي ناك اميف هللا رمأب مكاحلا تاوزن

 .. بارشلا وأ ماعطلا ميرحتب رماوألا

 رباسنلملا ىلع *ىلع بسي ناك نأ لدبو
 «'دجاسملا باوبأ ىلع ةياحصلا بس بتكي
 رباقملا ىلع لب نيكاكدلا ىلعو « اهلخاد ىفو

 مايصألاب كلذ نوليو « ءارحصلا قو

 . بهذلاب بتهذيو
 « اذه لك رخبتي ةيمطافلا ةلودلا ءاهنتابو

 روسبق شبنت ىتح نمزلا نم ريثك ىضمي الو

 « ىليلخلا ناخ ناكم ىف تناك ىتلا مهئافلخ

 مهماظع لمحتو « نارفعزلا ةبرتب فرعت تناكو
 ةياهن كلتو . لبازملا ف ىمرتل ريمحلا ىلع
 « ةلودلا ىوق اهتديأ ةيسايس ةيمالسا ةلاقم

 راسشتنالاو عيجشتلا بابسأ نم اهل حيتأو

 قرفلا تالاقم نم ىرخآ ةلاقمل حتي مل هلعل ام

 ثبشتت ال انيأر اميف رصم نكلو .. ةيمالسالا
 .. نيدتلا ىف ائيش هدعت الو ء اذه لثمب

 انول ةعرس ىف حملن نأ انايب رمآلا ددزيو
 ىسايسلا ريغ ىداقتعالا عازنلا ذفاولآ نم رخآ

 ١ : وهو هلوصأ ىف

 «ةيفسلف « ةيمالك هلاقم هناف : لازتعالا

 ناو ؛ عيشتلاك اهساسأ ىف ةيسايس تسيل
 لازتعالاو .. دعب ةسايسلا ىف المع تسمغنا

 ةيلقعلا ةايحلا ناك رأ زه دق - فرعن امك

 « لقعلا مارتحا ىلا هتوعدب ةيمالسالا

 ةايحلا ناكرأ زه امك « رظنلا نم هنيكمتو

 لعج ذا « النوط ىدم ةيلمعلا ةيمالسالا
 « اهب سانلا مزلي دئاقع هاناضق ءافلخلا

 امك « اهتفلاخمل داهطضا ىسقأ نودهطضيو

 قلخ ةلأسم ىف هدعب ءافلخو نومألا لعف

 ىساق ... ةيلازتعا ةركف ىه ىتلا « نآرقلا

 ىف هنم ناكو « ريثكلا تنعلا اهببسب سانلا

 هيقفلا ىطيوبلا رمأ نم ابيرق انعمس ام رصم
 قحب خيراتلا ىف تب ع م ددنملا
 . 6« نآرقلا قلخ ةنحم »

 ى لازتعالا اذه رمأ ناك اذام لأسنو

 هقلح ام نيح ىف « رصمب تناك هنآ فرعنف رصم
 نأل « نآرقلا قلخ نع ثدحت لازتعالل

 همس جمالا ع



 ةلاقلا تءاج دقو .. هيف تلخدن دق ةسايسلا

 رعشت كلذ ءارو اميفو .. جراخلا نم رصم ىلا

 ىف ساقت ةيمهأ رصم ف ذخأي مل لازتعالا نأ
 نم اهريغو « دادغب ىف هل ناك ام ىلا ءىش

 57 اهمالسا رصم نعل كلذكو 3 تالداحمو

 الو .. قرف الو -- ماه ىدافقتعا فالخ الب

 . ةحئار تالاقم

 ادع

 ناك امنا مالسالا ىف ىداقتعالا لدجلاو

 ايرضو « ةيقطنملا ةعانصلا ءادصأ نم ىدص

 ىتلا« ةيرظنلا ةيقيزيفاتيملا ةفسلفلا ىودع نم
 ريدقت ىف تناكو « مهلبق نمع برعلا اهاقلت
 عوزتلا نع موقلل ةلغشم نيردقملاا ضعب

 اهنا قحلا ىأرلا ناكأ ءاوسو « داحلا ىلمعلا

 مالكلا ملع ةلسص ناق ؛ ال وأ « كلذك

 نمو .. ةحضاو ةيوق ةفسلسفلاب ىمالسالا

 ىمالكلالدجلا نع رصم فودص نأ رعشت انه

 اهرظني - بيرق ريغ دح ىلا - ةلص وذ
 ضعبلو .. كلذ ىف اهطاشن ةلقو « ةفسلفلا ىلا

 قحتست ةرهاظلا هذه ىف تاليلعت نيلئاقلا

 انه لوألا انلمع نم سيل نكلو - ةشقانملا
 رصعلا ىف « ىفسلفلا رصم زكرمل خروت . نأ
 ف نيرظانلل هلك كلذ كرتنف .. ىمالسالا

 «© ىراضحلا خيراتلا اذه نم « ةيلقعلا ةايحلا

 0 ةملسملا رصم ةرظن نأب نيرعاش

 ذلو .. متهما الو « اهب ىفحلا ةرظن نكت مل

 نمو .. ماعلا ةيرصملا ةراضحلا عباط نم هببس

 فّقي امم ةيمالسالا رصم يف ةصاخلا فورظلا

 . نوصتخملا هدنع

 نأ رصم مالسا صئاصخ ى لوقلا مامتو

 : نع ثدحتت

 ىهقفلا فالخلا ءارو ٠٠ رصم

 ى ىهقفلا فالخغخلا اذه نأ فرعنو

 هيضتقي امم ةيلمعلا ماكحألا جارختسا

 اهيف شاع ىتلا « تانيبلا عئابط فالتخا

 .. مهتالماعمو مهتاداع فالتخاو « نوملسملا

 امك - ةمحر فالتخالا اذه نأ ردقن امك

 ىسنن ال هسفت تقولا ىف انكلو . - نولوقي

 دجو دق ةعماج ةيعيرشت ةدحو ىلا ملطتلا نأ

 اذه راثآ ترهظ امنيح « ركسم رصع ذنم

 ىلا اذه نم ريش الو « ىعيرشتلا فالتخالا
 © كلام » فيلأت ببس نم ركذب امم رثكأ

 مساب فورململا ىهققلا ىثدحلا هعومجل

 ةفيلخلا نم هفيلأت بلط نأو « اطوملا »

 ةياورلا فالتخا ىلع - هبلط ىذلا ىسابعلا

 ةدحولا هذه ىلا اعلطت ناك امنا - هنيسعت ىف

 امك © فالخلا اذه راثآب امريو « ةيعيرشتلا

 هوك نر ةودب
 يول نيا ةلجرمل

 نيب راوحلا ىفو .. ةباحمصلا ةلاسرب ةفورعملا

 لمح ىف ةفيلخلا ةيغرو .. كلامو ةفيلخلا

 .. أطوملا ىلع سانلا

 ميرشتلا ف ةزكرم ةدحو ىلا علطتلا اذهو

 كلذ دعب خيراتلا ثداوح تديأ دق ىمالسالا

 ةعس نم ءاهقفلا نيب ناك ذا ؛ هرثآ نسح



 ديانت هعم انيأر امم ناك ام هفنعو فالخلا

 ىلع مهنم لك نم ؛ ةوسقي مهرحانتو موقلا
 اذه ىف ءىراقلا لغشن ال ةوسق « هححاص

 هقفلا مهطلخو .. اهليصافت نم ءىشب زجوملا

 ةيعفاسشلا نيب نتفلا تناكف انايحأ مالكلاب

 « نيملسملا ةملك كلذ لك قرفو .. ةلبانحلاو

 ةساملا ةجاحلاب اذه انرصع ءانبأ رعش ىتح

 ىف ممل تناكو « بهاذملا نيب بيرقتلا ىلا

 امك .. اهقيرط ذخأت ةلواحم برقتلا كلذ

 ' هقفلا هومس ام عمجب نييرصعلا ضعب لغتشا

 . هيلا مهلك نيملسملا عوجر نوجري .. دحوم ا

 ةيعامتجالا راثثلا نايبل فاك كئلوأ لكو

 روعشلا رابتعاو « ةيهقفلا ةيمبهذملل ةيصحملا ريغ

 ةقد نم ايرض ةقباسلا روصعلا ىف اهررشب
 . نيدتلا ءاقنو « ةرطفلا ةمالسو نامبالا

 لمع ردقن نأ عيطتسن ثنايبلا اذه دعبو

 نم اهفقوم انفصو ام اذا ةيحانلا هذه ىف رصم

 . ىهقفلا فالخلا
 دي ا

 ىف ىرصملا كولسلا نع هانفرع امو

 رصم روعش ىف ىأرلل ءىيهب ىمالكلا فالخلا

 اذهل عويش لوأ ذنم ؛« ىهقفلا فالخلا وحن

 .. فالخلا

 «ةمدقتل « ىكلام لا بهذملا رصم تفرع دقل

 ىعقاشلا اهيلع دفو مث « ةرجهلا رادب هتلصو

 نم باصأ دقو « ىرجهلا ىناثلا نرقلا ىف

 نسحلا نب دمحم ىلع هتذملتب اظح ىأرلا هقف

 دمحم جوزتل « هيلا هبتك ةروريصو « ينابيشلا

 «شاقنلاو رظنلا نم هظح هل ناكق « ىعفاشلا مأ
 رعسش دقو .. رصمب هلبق فرعي مل ىذلا

 « ةقرفلا رطخ نم ةدافولا هذهل امي نويرصملا

 : ىعفاشلاب حيصي كاذ ذا رصم ىضاق ناكف

 انرمأو ةدلبلا هذه تلخد .. اذك اب : هل لوشو
 تيقلأو « انئيب تقرفف « دحاو انيأرو « دحاو

 .. كمسجو كحور نيب هللا قرف 6 رشلا اننبب
 بابسأ نم ىضاقلا اذه لوقل نكي امهمو
 ىف ةئيبلا ةبغر ىلع لدي هناف اهريغ وأ ةيصخش
 نأ ىلعو .. ىأرلاو رمألا ىف ةدحولا هذه

 . هلعاف هب باعب امم اهداسفا

 بهذملا رشتني مل كلذ نم ءىثل هلعلو
 ناو « حضاولا ىأرلا هقف هنأل ؛ رصمب ىفنحلا

 ةفينح ىبأ بهذم نأب كلذ للعب ىزيرقملا ناك

 رصم لهأ ىلع هرمأ لقثف « فاقوألا لاطبا
 نأل هدحو فاك ريغ ليلعت وهو .. هومئسو

 « سايحألا نولطيي ال ةفينح ىبأ ىبحاص
 .. امهلوق ىلع ىرج دق لمعلاو

 ةيرصملا ةيصخشلا تأيه دقف لاح لك ىفو
 ىف « لدجلا ةيهاركل اهصئاصخ انفرع ىتلا
 دنع احوضو ةيهاركلا كلت ديزيو « ام نول ىأ
 روعش نم خيراتلا انيلا هلقن ام ةيصخشلا هذه
 نأب هلصأتو فالتخالا ىشفت دعب ءامهقفلا
 ةمعن ةفلتخملا بهاذملا هذهل دحوملا قيفوتلا

 ءاهقف نم مه هوحشر « ليلج هيقف اهب موقي
 معباسلا نرقلا علطم ىقف « نيزرابلا رصم
 نواوقي ءاملعلانم ةفئاط ةكمب تسلج ىرجهلا
 اذه ىف ةعبرألا ةمئألا دعب ىلاعت هللا ردق ول

 ب ةوو دع



 بكري نيعمجأ مهبهاذمب افراع ادهتجم نامزلا

 بهاذملاذهرابتعادعب ةعبرألا نم ابهذم هسفنل
 سانلا داقثاو « هب نامزلا نادزال اهلك ةفلتخملا

 ودعت ال ةبترلا هذه نأ ىلع مهيأر قفتاف ؛ هل

 اهل ىهتني الو « ىكبسلا نيدلا ىقت خيشلا

 هيلا تهتنا ىذلا وه اذه ىكسسلاو ؛ هاوس

 دعب ءاج ام : اولاقو « رصمب ملعلا ةساير

 هنوملظي مهنا : ىدفصلا لاقف « هلثم ىلازغلا

 ..ىروثلا نايفس لثم الا ىدنع وه امو « اذهب
 نان حلصملا قيفوتلا اذهل هوحشر ءاملعلا لعلو

 ... ةفورعم هوحن هتعزن

 ايرصم قيقوتلا ىلا ليملا اذه نكي مل اذاو

 ليملا اذه دجنل اناف دهاشلا اذه ىف طقف

 اهيلا هجتيب هيلا ةوعدلا لب « قيفوتلل ىرصملا
 وه قونملا ىكبسلا ىدلب ىرصم قوص
 هقفلا ىف ليصأ وهو « اضيأ قونملا ىنارعشلا

 دقو لوألا زارطلا نم ايفوص هنوك قوف
 هتلواحمك « ةعبرألا بهاذملا نيب قيفوتلا لواح

 رظنلا لهأو نايعلاو فشكلا لهأ نيب قيفوتلا

 : فوييرغلا نوثحاللا لوشو « لالدتسالاو

 .. اريظن هل فرعي ال مالسالا داكب حلصم هنا

 اذه ىلا ةيرصملا ةئيبلا ليمل ةيكزت هب انبسحو
 هذهل هيف عمسن ال ىذلا ؛ ىهقفلا قيفوتلا

 .. توصلا اذه نم رهجأ ائوص روصعلا

* 

 «باوجلا قستم رصم مالسا ودبي كلذبو
 تداق ىتلا هتيحور ىف : ءازجألا كسامتم

 ..لدحلل شهي مل ىذلا هناميافو .. فوصتلا

 ىبهذملا فالخلا نع عفترا ىذلا ههقف ىفو

 ةعضب ذنم دحوملا قيفوتلا ىلا اعدو .. قرفملا

 دبي كئلوأ لكو .. العف هلواحو .. لايجأ

 ةيرصملا ةيصخسشلا حمالم نم هانلثمت ام

 .. هقفا ةعسو .. اهنيدت قمع ق .. ةينيدلا

 .. نيدلل قاصلا رهوجلا كارداو
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 ةيعامتجالا تالالدلا سمتلن نيح انآ ىلع

 « ةيهقفلا بهاذملا نم رصم فقومل' ايلعلا

 عم ىستن ال بزحتلاو فالتخالا ىلا اهترظنو

 ةيعامتجاو ةيسايس لماوع كانه نا كلذ لك

 ةيهقفلا بهاذملا راشتتا ىف رثؤت اهريغو

 «رصم ى ةليلق ريغ بهاذم رقتستف « اهعويشو
 .. تارابتعالا هذه لثمل اهنم بهذم دوسي وأ

 اهوجوو انايعأ ةيملعلا ةيرصملا ةئيبلا مدقت وأ

 ىف نوكي وأ .. ةفلتخملا بهاذملا ءاملع نم

 ىلع بهاذملا كلتل نولثمم ةاضق رصم
 ىلع رثؤي ال هيلا امو هلك كلذف .. اهفالتخا

 ةيرصملا حورلا فوشت نم « هيلا اننأمطا ام

 تاناغلاو « ايلعلا قاقآلا كلت ىلا ةيعامتجالا

 ىلا ةوعدلاو « فالخلا ىلع مفرتلا نم ةديعبلا

 « ىلمعلاو ىداقتعالا نيلصألا ىف « قافولا

 ريثأت الو .. اههققو اهمالك نع هاتعمس امم

 .. كاذب اذهل لاطبا الو ء كلذ ىلع اذهل

 دوهج فصو ىلا الثم هقفلا وخرؤؤم ضميلو

 «ةفلتخملا ةيهقفلابهاذملا ةايحىف اهرثأو رصم

 ىراضحلا خيراتلا هررق. ىذلا اذه لك عم

 . هتهجو لكلو .. ةماعلا ةيلماكتلا هنرظن

 د هوه تشل



 ىف اهلامآو « رصم هاجتا انيبت دقو نآلاو

 ةايحلاو + ةيداقتعالا ةيمالسالا ةايحلا

 عباطلا تاذ اهتئيب هتمن امو ةيلمعلا ةيمالسالا

 هيجوت ةرورضب رعشن نآلا .. حضاولا زيمتملا
 : ىلا ةلماشلا ةيلكلا ةرظنلا هذه لثم

 ىرصملا عمتجملاو ٠٠ مالسالا

 : بعشلا

 نرقلا نم اهنع ثدحتت ىتلا روصعلا هذه

 رشع ىناثلا فرقلا ةبارق ىلا ىرحجهلا عباسلا

 « ةينيدلاةعزنلا اهيفدوستروصع اضيأ ىرجملا
 ةايحلا هيجوت ىف ةينيدلا حورلا رطيستو

 اهل انفرع دق ةصاخب هذه رصمو .. اهريبدتو

 قمعتلا كلذو « ىوقلا ىنيدلا عوزنلا اذه

 نوكي نأ ىف ةبارغ الف نيدتلا ىف ىحورلا

 نوئشلل ايوق اريسم روصعلا كلت ىف نيدلا
 . اهلك ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 # ا

 نم فلات ىرصملا عمتجملا ناك دقو

 تانايدلا باحصأ نم « نييمذو « نيملسم
 .. ةيدوهيلاو ةينارصتلاك « ىرخألا ةيوامسلا
 ف ىرظنلا ةمذلا ماظن ىلا رظنن نأ نودو

 ررقت نأ عيطتسن « هتيناسنا ىدمو « مالسالا

 امئاد نكي مل ةمذلل ىمالسالا ماظنلا نأ ةقث ىف

 ى ىلعفلا ىعقاولا ماظنلا وه نيح لك فو

 لك مغر - قرفلا دوجو نم دبال ذا « ةايحلا
 ..ققحنملا عقاولاو « لثمتملا لاثملا نيب - ءىش

 ريس فصو سمتلي امنا ىراضحلا خيراتلاو

 ىلاثملا ميظنتلا سخي مل ناو « ىلعفلا ةايحلا

 " .هيمظنم دادمتسا نسح ىلع ةلالدلا ىف « هقح

 الامعأ دجن ىلمعلا مقاولا ةظحالمبو

 ىمالسالا لاثملا ققحب ال اهضعب : ةفلتخم

 لثملا ىمحي نأ لواحب اهضعبو« نييمذلا ةايحل
 فستعي انيحف .. مالسالا هدارأ ىذلا حيحصلا

 .. الثم ةثدحملا سئانكلا مدهيف ملسم لاو

 ءاهقفلا ةروشمب « اهئانب رخآ لاو نذأب انآو

 ءانب نأب نوحتحي نيذلا « نيريخلا ةاضقلا وأ

 سئاتكلا نأو ؛ دالبلا ةرامع نم سئانكلا

 ةيباحصلا نمز مالسالاىف الا نبت مل رصمب ىتلا

 . نيعباتلاو

 دوهعلا هذه تاموكح نأ انردق ام اذاو

 وأ ىلقع حالصا نم ءىش ىف ركفت نكت مل
 ردقب الا ةموكحملا بوعشلل ؛ ىعامنججا
 لامعألا نأو « ماظنلا رقتسيو رومألا ريست ام

 ايدرق اطاشن تناك ةيعامتجالا ةيحالصالا

 هب لوبرفقتي « نيريخلا لضفت نم ايصخش
 . هللا ىلا

 روصعلا هذه ماكح نأ انردق ام اذا مث

 رظنلا دعبو قفألا ةعس نم مهل نكي مل اضيأ
 وأ ةيماسلا ةينيدلا ىناعملا هب ثومهفي ام

 ةرظن هيحوت ىذلا حماستلا حور نوبرشتن
 ... الثم ةيناسنالا ةينيدلا ةدحولا ىلا مالسالا

 نيدتلا نمز وكر دب نيلهاج ارامغا ةماعلا ناكو

 « ابراحم اودع فلاخملا ثوريو « برقلا هانعم

 مهيضرت ىلا ةجاح ىف ماكحلاو « الضم الاضو

 « مهب اوشطب وأ ةمذلا لهأ ىلع اويغش اذا

 ..قافآلا اوقيض  انلقامك-- مهسمت أماكحلا مث

 -- موك د



 مهصقنت تناك نم مهنم « ءاملع مهبناج ىلاو

 عقب كئلوأ لكبو .. ةيحورلا ةحامسلا كلت

 تامازلاب نييمذلل تانعا وأ قاهرا نم عقب ام

 ةعيبط اهيلا تعفد « ةنشخ تاعبرشتو « ةيساق

 . هسفن رصعلا حورو كاذ ذا ةايحلا

 ىلوي حمست نيب رمألا ددرتي اذكهو

 ةيسيئر زكارم دوهيلاو ىراصتلا نم نييمذلا
 مهدهطضي تنعتو .. ةرادالاو ةرازولا ىف

 نأ فصنملا عيطتسي الف .. كلذ ىف فرطتيو

 ءالؤه ةايحل ةروص لوألا حمستلا نم ذختي
 « دوهعلا نم دهعل ىرصملا عمتجملا ىف نييمذلا

 نأ عيطتسي ال امك .. اعيمج دوهعلا ىف وأ

 عمتجملا ىف نييمذلا ةايحل ةروصلا كلت دخت

 بولق هسرامت دق ىذلا داهطضالا نم ىرصملا

 .. اهتعاظف نم نادبألا رعشقتو « ةسرش ةيساق

 ىراضحلا خرؤملا ردقي نأ فاصنالا لعلو

 - سانلا ءالؤه اهيف فقي ىتلا ةجردلا
 .. ىناسنالا ىقرلا ملس نم --ادارفأو اماكح

 اوعفتري نأ نوعيطتسي اونوكيمل مهنأ كرديو

 قوف ةجرد ىلا اورفطيو « مهرصع قافآ ىلع
 . اهيلا دوعصلل مهنمز مهلهأ ىتلا ةجردلا.

 مويلا هيلا ىهتنت نأ ىغبني ىذلا قحلاو

 .. امئاد فاصنالا ءاعدا ىف رثكتتلا مدع وه

 نود فاستعالاب ةذخاوملا ىف ىنجتلا مدع عم

 نأ انردق ولو .. ةفمخملا فورظلا ريدقت

 امك - كلملا ناو .. اهل بلق ال ةسايسلا

 ىف ماكحلا ءالؤه نأو .. ميقع س اولاق

 دق « اضعب مهضعب مهنم ةمكاحلا.ةرسألا ءاضعأ

 ىفقي ام انيأرل « نوشحوتي لب نوسقي اوناك
 مكحلا نم انيلع ىعامتجالا بجاولا هب

 مهرصعل مهءاطخأ بهي ىذلا فصنملا

 نيدلل كلذ لمحي الو .. ىناسنالا هاوئسمو

 .. ةيعامتجالا هحورو ىرظنلا هماظن ىف
 ةمآ كلتف « مويلا سمنألا ىف ائيش هب ريثي الو

 .. تبسنكا ام اهيلعو تبسك ام اهل تلخ دق
 لب .. ماظن وأ نيد اهئاطخأ نع لأس الو

 ةجردو « اهدهعل ةارحلا ىوتسم اهفرصت رسفب
 . اهمايأ ىف ةيناسنالا ىناعملاب روعشلا

 ىمالسالا رصنعلا ناك دقف لاح لك ىلعو

 ىحيسمملا رصنعلا ردقي ىرصملا عمتجملا ىف
 ىف رثأ نم هل ام موزللا دنع فرعيو « ةصاخب

 ةلصلا قيرط نع « ةيرصملا حلاصملا ةمدخ

 نم مهلوح نمو رصم ىيحيسم نيب ةينيدلا
 نرقلا ىف ناك ىذلاك « مهبهذم باحصأ

 كرطب رصنتسمملا ةفيلخلا لاسرا نم سماخلا

 نم « اهكلمل ةينس ةيدهب ةشبحلا دالب ىلا رصم
 كلذ ببسي رصم لهأ ررضو لينلا صقن لجأ

 ءاملا هنم ىرجي دس حتفب ةشبحلا كلم رمأف

 ةليل ىف لينلا دازو « حتفف « رصم ضرأ ىلا

 د ىوري ام ىلع سس .. عرذأ ةثالث ةدحاو

 نوكت وحلا اذه لثم ىف : ةموكحلا

 ساساف -. ام دح ىلا -- ةيطارقويت ةموكحلا
 رمألا ىلوأ ةعاطب ىهلالا رمألا اهيف ناطلسلا

 هللا اوعيطأآو » هلوسرو هللا ةعاطب رمألا عم

 دس هولي دس



 ناف مكتم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو

 ' .. « لوسرلاو هللا ىلا هودرف ءىش ىف متعزانت

 ءارمأ وأ ةالو -- اهماكح نم نوكم دقو

 ريشتسي ريخ وه نم - نيطالس وأ ءافلخ وأ

 ( مزلم بيترت وأ ررقم ماظن نود « هلوح نم
 ىروسشلاب حيرصلا ىفآرسقلا رسمألا عم
 تباثلا نآشلا اهنأو « رمألا ىف مهرواشو »
 . ©« مهنيب ىروش مهرمأو »

 « نوينيدلا ءاملعلا ناك معضولا اذه قو

 نواثمي نيذلا مه « مهتديقعو مهتفاقث ةعيبطب
 موب نولأسي » ليق امك مهنأل « بعشلا ةطلس

 :نوقرعي مهو ..«ءايبنألا هنع لأسي امع ةمايقلا

 سلجم ىف قح ةملك هللا دنع داهحلا لضفأ نأ

 فورعملاب رمألا نأ نوملعي مهو ؛ ملاظ مكاح

 ' هذه هب تراص ىذلا وه ركنملا نع ىهنلاو

 رييغت نآو . سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ةمألا

 فعضأو «ناسللا وأ « ديلاب : هب رومأم ركنملا

 . بلقلاب رييغتاا نوكم نأ ناميألا

 نيدوجوملامه اوسيلنيبلاثملا ءاملعلا نكللو

 ان رصعأ ف ىتح--انبأر امك مهنمف « امئاد

 مكسفنأ مكيلع » ةينآرقلا ةبآلا لوأتي نم

 رمألا كرتب © متيدتها اذا لض نم مكرضي ال
 تاودأ اوناك نم مهنم لب . لخدتلا مدعو

 امب مهئاتفاو « ماكحلا تايغر قيقحتل لئاسوو

 بلطي اهىلع كلذبىباتكلا عيقوتلاو « نوديري
 . هب ءاتفالا مهنم

 ةطلس ىلثممل تفرع دق تاذلاب رصم قو

 «ملظلا ةمواقم ىف ةروكذم تافقو هده بعشلا

 انيأر ثلاثلا نرقلا ىفف « نايغطلا ةهجاومو

 نم فرعيل هديدح ىف تومي نأ ديرب ىطبوبلا

 انيأر امك « مهديدح ىف اوتام اسان نأ هدعب

 مده نومواقي كلذ لبق هريغو دعس نب ثيللا

 « دالبلا ةرامع نم اهريمعت ثوريو سمانعلا

 تاملؤم نيب ىرن ىرجملا نماثلا نرقلا ىفو
 ىف سئاسدلا فشك » همسا اياتك ىكبسلا

 ءىث ىلع لد نا مسا وهو « سئانكلا مده

 مده ىف ءاجوه ةيغر ةمواقم ىلع لدي امئاف

 ناك امك اهيف ام ىلع ءاليتسالاو سمانكلا

 . اقباس اهيلا انرشأ ىتلا فورظلا ىف ثدحب

 عمست ىرجملا عباسلا نرقلا ىف اننا لب

 ليلجلا ىعفاشلا هيقفلا مالسلا دبع نب زعلا
 نأ : ماشلاو رصم ىف ملعي - ه هده تاع
 « نيدلا زازعا ىف ةعورشم سفنلاب ةرطاخملا

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب ةرطاخملا كلذكو
 نييومتلاب ويرقتلا فالف نمد د. روكتملا
 نع ىآنو « قحلا نع دعب دقق زوجي آل
 ب ناوعلا

 ناطلس هنأب ميركلا ملاعلا اذه فرع دقو
 مئاقلاو « ةعفادم الب هرصع ماماو ءاملعلا
 ..هنامز ىف ركنملا نع ىهنلاو « فورعملاب رمألاب
  نايفطلا ىدحتو « ةرطاخملاو ةعاجشلا ىف هلو

 ةرثكلا نم ىهو « عاذت نأب ةريدج رخافم
 اني كيو باه اناكرلا اهل دج أل كيتي
 كيلامملا ةلود ءارمآ نم هفقوم : ىه ةدحاو

 د ومس



 مهنأ هدنع تبشي مل ذا : رصم ىف كارتألا

 +. ىلا تيا نو + بيللا لام تيل
 اوطاشتساو كلذ مهلاهف .. هسفت ةنطلسلا

 مكل دقعن : لاقف هيلا ولسرأو اوعمتجاف ابضغ

 نيملسملا لام تيبل مكيلع ىدانيو « اسلجم

 رمألا اوعفرف .. ىعرش قيرطب مكقتع لصحيو
 ركتأ ثاطلسلا نأ خيشلا غلبو ؛ ناطلسلا ىلا

 ..هب قلعتي ال اذه نا : لاقو « رمألا ىف هلوخد

 هجئاوح لمحو « « نيدلا زع » خيشلا بضغف

 ىثمو « ريمح ىلع هتلئاع بكرأو « رامح ىلع
 وحن ادصاق « ةرهاقلا نم اجراخ مهفلخ

 ةأرما دكت مل : نيملسملا بلاغ هقحلف « ماشلا

 « فلختب هيلا هبي ال لجر الو ىبص الو
 ابن غلبق راجتلاو ءاحلصلاو ءاملعلا اميس الو

 : هل ليقو « ناطلسلا ىلا ةلئاهلا ةرهاظملا هذه

 ناطلسلا بكرف ؛ ككلم بهذ حار ىتم

 هسلق بطو « هاضرتساو « هقحلو « هسفن

 ىلع ىداني هنأ ىلع هعم اوقفتاو 5 مجرف

 كلذ دش ملف هتفطالم اودارأ مث ءارمألا

 : ءارمألا ءالؤنه عزفو .. هير ىلع رصأو هعم

 نحنو انعيبيو خيشلا اذه انيلع ىداني فيك
 هللاو : ةنطلسلا بئان لاقو !! ضرألا كولم

 ق هسفنب بكرو .. اذه ىفيس هنبرضأل

 لولسم فيسلاو خيشلا تيب ءاجو « هتعامج

 لاحلا خيشلا فرعو .. بابلا قرطف هدي ىف
 ىذلا هنبال لاقو « ريغت الو « ثرتكا امف

 نم لقأ كوبأ « ىدلو اي : ىأر ام هل فصو

 ءاضق هنأكو ء جرخ مث .. هللا ليبس ىف لتقي نأ

 عقو نيحف « ةنطلسلا بئان ىلع لزن دق هللا

 فيسلا طقسو هدب تسبي بئانلا ىلع هرصب
 خيششلا لأسو « ىكبف « هلصافم تدعرأو اهنم

 ءىث ىأ .. ريخىديس اي : لاقو « هل وعدي نأ
 : لاق .. مكعيبأو مكيلع ىدانأ : لاق + لمعن
 نيملسملا حلاصم ىف : لاق  اننمث فرصت ميفف

 هل متف .. انأ لاق .. ؛ هضيقي نم : لاق

 « ادحاو ادحاو ؛ ءارمألا ىلع ىدانو دارأ ام

 هوجو ىف هفرصو هضيقو « مهنمث ىف ىلاغو

 .. ريخلا

 امم هريغو فقوملا اذهب انباجعا لك عمف
 لوقت ال مالسلا ديع نب زعلا ةايح نع ىوري

 « ةيناسنالا رهاظم نع لبق نم انلق امكالا
 :لوقن « بعشلا ةلماعم ىف داهطضالا ثادحأو

 فقومل ةحيحصلا ةروصلا ذخأ عيطتسن ال اننا

 هذه لشم نع ةموكحلا نم نيدلا ءاملع

 عيطتسن ال امك .. اهدحو ةيلوطبلا فقاوملا

 ةألامملا فقاوم نع ةروصلا كلت طاقتلا

 ةطلس كانه الف .. ماكحلا مامأ عجارتلاو

 .. ركتملا نع مهيهنو « ءاملعلا ةضراعمل ةررقم

 .. ةيكاحلا ةطلسلا مامأ مئاد فعض كانه الو

 : هرصعل ةبسانم ةلحرم ىف عمتجم وه امناو

 رمتسم رادها الو .. هقوقحل ةررقم ةبامح ال

 فدمصلا نم تابون ىه .. قوقحلا هذهل

 رعسشت مل .. لضفنملا دوحلاو .. قافتألاو

 رعش ملو .. همزتلتف بجاوب اهيف ةموكحلا

 هس وود



 ٌقحب اأحضأاو اروعش امئاد اهبف ءاملعلا

 هقح كردي نيذه نيب بعشلا الو .. هوررقيف

 امك هيضتقي نم مدقيو .. هبلط ىلع ممصيف
 نامثأ مالسلا دبع نب زعلا خيشلا ىفتقا

 حلاصملا ىف اهقرصو « نيمكاحلا كارتألا ءارمألا

 ثداوحلا هذه ولقان لاق امك كلذف - ةماعلا

 . « هلثمي عمسي مل امم

 ا #

 ريس ىف ؛ ةينيدلا ةايحلا نع انثدح انه ىلا

 اهخيراتلايجأ لالخ رصمب ةنئاسنالا ةراضحلا

 عباسلا نرقلا :نم « مالسالا رصع طسوتملا

 انعضوف « ثيدحلا خيراتلا علطم ىلا ىرحملا

 راطالا - وجرت اميف -- ءىراقلا ىدب نيب

 « ةايحلا روص طيششيو ددحب ىذلا « ماعلا

 ةحضاو « روصعلا هذه ىف نمزلا ثادحأو

 _ فادهألا ةموهفم « بابسألا ةرسفم « ةلالدلا

 ةيغامتجالا ةايحلا نمبناجو « ةينيدلا ةابحلا ىف

 ةصاخب مالسالاو .. ةماعب نيدلا اهيف رثوط امد

 رصم ةروص انزيم دق راطالا اذهب انلعلو

 نم اهريغ نع رصم مالسا ةروص وأ « ةملسملا

 مالبسالا نع وأ .. ىرخألا ةيمالسالا تائيبلا

 . تائيملا كلت ىف

 ءىيهب هأئمدق ىذلاف لاح لك ىفو ...

 : نع ثيدحلل

 . ثيدحلا رصعلا ىف رصمب ةينيدلا ةايحلا

 0 اا



 ةيمالسإلا رصم ىف ةينفلا ةايحلا

 ىررتلا حتفلا ىلإ ىبرعلا حتا نم
 وز رم رزعلا ريغ رت روتكم ال

 ةراضحلل ةهجوملا حورلا تناك نئل“

 تغزب دق -- مالسالا ىهو -- ةيمالنمالا

 ىتوت تادب مث برعلا دالب ىف تغزب:ام لوأ
 ةدتمملاو اهيلع تقرشأ ىتلا البلا ىف اهرامث
 جيلسسغلا ءارو ام ىلا ىسلطألا طيحملا نم
 ثارت نأ الا ؛ نيصلاو دنهلا دالب ىف ىسرافلا

 هملاعم مظعم تعاض دق ةراضحلا هذه

 انهلعتب وأ لايهالا وأ بورحلا لعفي ل

 دقف رصم الا دالبلا كلت نم ريثك نم  اعم

 هدهاشن ثارتلا اذه نم ريبك بناج اهيف ىقب
 اهسرادم ىقو اهسيئاتكو اهدجاسم ىف

 اهراوسأو اهعالقو اهقناوخ قو اهروصقو

 ةيمالسالا اهفحاتم حناوج هيلع ىوطنت اميفو
 + لوقا تعب

 اهنم ناك ام ءاوس « راثثلا هذه ن"وكتو

 تافقلحلا ةكسامتم ةلسلس « الوقنم وأ اتياث

 دهاش ) نيدشارلا ءافلخلا رصع نم رثأ_وذ

 ةرعاقناب ( ٠

 .٠ ( ةرهاقلاب ىمالسالا فحتملاب ه 488 ةئسس ةخرؤم شامق ةعطق ) نييومالا رصع نه رثأ - +.
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  (ه 178) ىدهملا ةفيلخلا رصع نم سيقلا ةنيدم نم شامق ةعطق ) نييسابعلا رصع نم رثأ م
 * ( ةرهاقلاب ىمالسالا فحتملاب

 : ةيمالسالا ةراضحلل ةفلتخملا روصعلا مظتنت

 ةروص ) نيدشارلا رصع نم راثآ رصم ىفف

 نييومألا رصع نم راثآ اهيفو 2غ( ١ مقر

 رصع نم راثآ اهيفو . ( ؟ مقر ةروض)

 « (* مقر ةروص ) ءايوقأ اوناك موينييسابعلا
 اهيفو « ءافعض اوحّبصأ موي مهرصعنم راثآو

 تايثو ىعيشلا بهذملا مايق اهيف ىلجتن راثك

 بهذملا ةداعتساب قطنت راثآ اهيفو « هناكرأ

 . هذوفنو هتتاكمل ىنسلا

 نود رصم اهب عتمنت ىتلا ةزيملا هذهو

 عجرت امنا ىمالسالا ملاعلا دالي نم اهريغ

 ضعب نم ةاحنمب تناك اهنأ لوألا : نيرمأ ىلا

 ىمالسالا ملاعلا اهل ضرعت ىتلا ثراوكلا

 روعشلا نأ ىناثلاو « ىقرششلا هيناج ىف اميسال

 لبق اهيف ظقيتسا دق ىضاملا ثارت ةيمهأب
 فشكت تماقف ةيمالسالا دالبلا نم اهريغ

 « هنم ىعادت ام ىوقتو « هيلع ظفاحتو « هنع

 ةدهاج ىعستو « هئازجأ نم عاض ام لمكتو

 ةعئارلا ةروصلا ىف سانلا ىلع هيلحت ىكل

 نويرصملا هعنص وأ هدّكيش موي اهيلع ناك ىتلا

 . ىطسولا روصعلا ىف
 اذه ىف ىل ةدودحملا ةليلقلا تاحفصلاو

 ةلماكلا ةروصلا زاربال ىفكت ال باتكلا

 « ةيمالسالا رصم ةايح نم ىنفلا بناجلا اذهل
 مسرأ نأ ىف ىدهح ىراصق لذبأس ىننكلو

 ى ليصفتلا اهزوعأ نأ ةروص بناجلا اذهل
 لعلو « حوضولا اهزومعي الف اهئازجأ نم ريثك
 ءىراقلا زفحي ام ةريغصلا ةروصلا هذه ىف

 ةعلاطم ىلا هيوهتسيو راثآلا هذه ةدهاشم ىلا

 اناميا دادزيف اهب ىنعت ىتلا ةلوطملا عجارملا

 نمؤيو ؛ ىطسولا روصعلا .ف رصم ةمظعب
 ىتلا ةيماسلا ةناكملا سفن تلغش دق اهنأب

 . ةميدقلا اهروصع ىف لبق نم رصم اهتلغش

 سلا ىكال



 ةراعلا

 (تولوطلا لبق ام رصعلا) .

 مصاوعلا ىلوأ ل طاطسفلا رثتعتو

 اهبلارخو « عيرسلا ضرعلا اذه ىف ءادتيالا

 لضف تجهب ىلع موحرملل ناك ىتلا

 الصف انل ىورت 1١9١١ ةنس ىف اهنع فشكلا

 دقف « ( ؛ مقر ةروص ) ندملا خيرات نم اقيش
 ةطاس نع اهتجاذس منت « ةحذاس تأدب

 ىتح نمزلا رورمب تروضطت مث « اهيئشنم

 ىف ةفقارلا ندملا هيلا تلصو ام ىلا تلصو

 ةقارلا ءابحألا اهيف ناك دقف رضاحلا انرصع

 عبرأ ىلا اهضعب لصو ىتلا ةيلاعلا اهرئامعب
 عيسصم دنع اهضعب ١ فقوو ةقبط ةرشع

 8006 عومل ءمعانغ ةقيدحب تّشنأ ثيح تاقبط

 *« ةفلتخملا زرطلا تاذ ةدمعألا ناجين هيف ىرناو نآلا وه امك ورمع عماج -و
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 ىلع عاونألا رئاس نم راهزألاو راجشألا اهيف
 ىذلا ورسخ رصان ىناربالا ةلاحرلا فصو دح

 - (م 1١ ) ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف اهراز

 اهنكاسسي ةريقفلا ءايحألا اضيأ اهيف ناكو

 اهيف ناكو « ةرذقلا اهعراوشو ةعضاوتملا

 « ركسلا عئاصمو « رجاتملاب ةرماعلا قاوسألا

 « ساحنلاو جاجزلا كباسمو « نوباصلاو

 ضعب لازت الو « راخفلاو فزخلا نارفأو

 نوطب ىف درو ام ريك دح ىلا ديؤت اهلالطأ

 . اهنع بتكلا

 هذمه بئارخ نيب مئاقلا ديحولا رثألاو

 ضرغلا ققحي مويلا ىلا لازي ال ىذلاو ةنيدملا
 ةروص) ورمع عماج وه ءىثنأ هلجأ نم ىذلا

 «طاطسفلا تأدب امك اجذاس أدب ىذلا (ه مقر

 املكو « نينسلا رم ىلع روطتيو ومني ذخأ مث
 « مهتايح تقترا املكو « نيملسملا ددع دادزا

 ا مفتراو ؛ هتعقر تعست اف هيف كلذ رسكعتا

 ىذلا لكشلا ذخآو « هباوبأ ترثكو « هفقس

 نم هب طيحي « فوشكم نحص : نآلا هيلع وه

 اهضعب ةفوقسم ةعبرأ ةقورأ عبرألا هبناوج

 « هيلع لدت ةدمعألا اياب نكلو هملعم تعاض

 . هلكشب اظفتحم لازي ال اهضعيو
 ردصم ىف راثآلا ءاملع ءارآ تفلتخا امهمو

 نم عبان هنأ هيف كشال ىذلاف عيمصتلا اذه

 ( مهفورظي فيكتم © برعلا سوفت قامعأ

 . ممألا نم مهقبسس نسمع الوقنم سيلو
 مالسالا لبق برعلا ةلاح انركذت نحن اذاف

 سوقطلا نع هدعبو مالسالا ةطاسب انركذتو

 « ةقيقحلا هدمه كاردا انيلع لهس ةدقعملا

 للا تاولص غ دمحم هسسآ ىذلا دجسملاف
 'دجاسملل اجذومن ذختا ىذلاوةنيدملاف « هيلع

 ةعبرم ضرأ ةعطق ىوس نكي. مل هدعب نم
 رجحلا نم اهسسأ ناردحب تطيخأ لكشلا

 ةلبق -- سدقملا تيب هاجتو نبللا نم اهماوقو

 ديرجلا نم ةفيقس تميقآ - ىلوألا نيملسملا

 تلوحت املو « لخنلا عوذجق وف نيطلاي ىطغملا

 ةديدج ةفيقس تميقأ ةكم ىف ةبعكلا ىلا ةلبقلا

 لظتسيل ىه ثيح ىلوألا تكرتو ةقباسلا لثم
 دجسسلل حبصآ كلذبو نيملسملا ءارقف اهب
 ىلا امهادحأ فوشكم ناكم امهنيب ناتفيقس

 ددع داز الو « بونجلا ىلا ىرخألاو لامشلا

 ىف ناك امك ورمع عماج ذفاون فراخز نم
 لوألا ىسنايعلا رصعلا

 مسا ىو احس



 نم ربكأ ردق ىلا ةجاحلا تسمو « نيملسلا.

 نيتفيقس نيتفيقسلا نيتاه نيب ام لص“و « لظلا

 « لامشلل ىرخألاو نيميلل امهادحأ نيتيبناج
 0 دجاسملا ءانب ميمصت دلو اذكهو.

 برعلا روطتب دجسملا روطتن نأ ىعيبطو

 اهوحتف ىتلا دالبلا ق اوأر امب اورثات,نيذلا

 لخنلا عوذج تلدبتساف ةميدقلا ةينبألا نم

 ماخرلا دمعب فقسلا لمحت تناك ىتلا

 2 انلمأت نحن اذاو 5 ) تو مقر ةروص )

 «ورمغ عماج فقس لمحت ىتلا ةدمعألا سوّؤر

 نأ كلذ « ةفلتخم زرط نم اهناجبن' نأ اندجو

 كلذفمهنأش « ةمدهملا سمئانكلاو دياعملا دمع

 نولضفي اوناك نيذلا مهلبق نم ناموزلا نأش

 . مهدباعم ىلا ةميدقلا ةينانويلا دمعلا لقن

 ادصق اومده دق برعلا نأ طق تبثي ملو

 هتدمعأ ىلع اولصحي ىكل ةسينك وأ ادبعم
 ردابن نأ ىغبنيو . سانلا ضعب ىعدي امك
 ى مويلا اهارن ىتلا روصلا نأ ركذنف

 دارم ناطلسلا لمع نم ىه امنا ورمع دجسم

 ىكرتلا رصعلا ىف كيلامملا نيطالس دحأ كب
 قى الا ىلصألا دجسملا نيبو اهنيب ةقالع الو
 . اهيلع ديستملا ةعقبلا

 ص

 ٠ راثآلا ةحلصم هتددج نا دعب جراخلا نم لينلا سايقه - ب



 .دوعسلا ىبادج سمو ةيجذومنلا ةغبدملا نييومألا رصع مث نيدشارلا رصع ىهتتاو

 ىبايعلا رصعلا اذه نم ىقابلا رثألاو لامش ىف اوأشنا نيذلا نييسابعلا رصع ءاجو
 ظفتحم ىمالسا ىرصم رثأ مدقأ دعي ىذلاو 2ىه ةديدج ةمصاع اهنم ةيرقم ىلعو طاطسفلا

 ةريزحب لينلا سايقم وه « هليصافتو هلكشب عيطتسن انئكلو اهمللاعم تعاض ىتلا ركسعلا

 ىسابعلا ةفيلخلا هئاشناب رمأ ىذلا ةضورلا نم ةبيرقلا ةقطنملا ىف اههضوم روصنت نأ

 مدسقأو رصم ىف ةيفوكلا ةباتكلل زارط مدقأ اهب ىريو لخادلا نم لينلا سايقم ةروص -م

 ٠ ةببدملا دوقعلل لاثم

 --اوكك دس



 .(0 مقر ةروص ) ه ؟4ه ةنس هللا ىلع لكوتملا

 ةيانع ىدم نع انل حصفي رثألا اذه ءاشناو

 امك لينلا رمأب ىطسولا روصعلا ىف اندادجأ

 . ةميدقلا روصعلا ىف مهدادجأ هب ىنعي ناك

 ةيمهأ راثآلا ةحلصم هتددج ىذلا رثألا اذهلو

 مدقأ هيفف ةيرثألا ةيحانلاب نونعي نيذلل ةريب

 لاثم مدقأ هيفو رصم ىف ةيفوكلا ةباتكلل زارط
 .(ه مقرةروص). اهب ةبيدملا دوقعلل

 ( ىنولوطلا رصعلا )

 ىلو امدنع ديدج رصع رصم ىف أدبو
 هيف تحبصأ رصع « نولوط نب دمحأ اهرمأ
 « مالسالاب اهلهأ مظعم نيدي ةديدج ةمأ

 ٠ ةروفانلاو ةنذئملا هيف ىرتو لخادلا نم نولوط نبا دجسم - و
 مدس ىلا دس



 ( ةيطبقلا نم الدب ) ةيبرعلا اهلهأ ملفعم ملكتي
 ةديدجلا اهتيصخش لامكتسا ىلا هيف تهحتاو

 ىتلا ةيسابعلا ةفالخلا نع ايتاذ لالقتسالاب
 ققح دقو © « ىأر نم رس »ىف اهتمصاع تناك

 ًاشأف ةبغرلا هذه ركذلا فلاس اهمكاح اهل

 ركسعلا ةنيدم نم لامشلا ىلا ةديدج ةمصاع

 عئارلا هدجسم اهيف دتيشو عئاطقلا اهامس
 هذه ناكم انل ددحب امئاق لازي ال ىذلا

 ماقأ مث « بيرقتلا هجو ىلع ةديدجلا ةمصاعلا
 هدلو هدعب نم همتأ ىذلا هرصق هراوج ىلإ

 فصو دح ىلع ةمظعلا ىف ةيآ ناكو هيورامخ

 دوجولا نم هملاعم تعاض دقف « هل نيخرؤملا

 . بتكلا نوطب ف تيقبو

 خلا قاع منا ىو ف دمسلا انآ
 اطخ هنكلو ا 3

 رصانع ةسمخ ىف ى

 ركل تانعفاو ةئذئلاو 0
 . ةيسيسأتلا ةحوللاو

 دقف نحصلا طسونت ىتلا ةروفانلا امأ

 . اهنعلو سانلا اهنم برشيل لصألا ىف تدعأ

 « دجسملا اذه ددج امدنع ؛ كيلامملا رصع ىف

 ةبآلا كلذ ىلع لد امك ةأضيم ىلا تبلقنا

 . اهيطغت ىتلا ةبقلا لخادب ةشوقتملا ةينآرقلا
 ىتلا رصم ىف ةديحولا ىهف ةنذتئملا امأو

 ةنذئم ةرثأتم ىهو ©« بيحعلا لكشلا اذه اها

 « ىأر نم رس » ةنيدم ىف ماعلا ةجبشا

 ةفورعملا ةيسرافلا رانلا داعم نم لصألا ىف

 . تاروجيزلا مساب

 تدمتسا دقنيتتذنملا انلكو « قارعلاب

 ىهف دوقعلا لمحت ىتلا تاماعدلا امآو

 ئهو « ةيمالسالا- رصم ىف اهعون نم ىلوألا

 ىتلا ةيقارعلا ةرامعلا صئاصخ نم كلذك

 هيف رطيس ىذلا رصعلا اذه ىف رصم ىلا تلقتتأ

 ,ىمالسالا ملاعلا ىف عاش ىذلا ىسابعلا نفلا

 .(ه مقر ةروصلا ) عمجأ

 ةروسصص انيلع ولحت ىهف ةفرخزلا امأو

 قارعلا ىف رهدزا امك ىمالسالا نفلل ةقداص
 اندجو الياق ةفرخزلا هذه ىف انلمأت اذا نحنو

 ملسملا نانفلا ىلا بسنن نأ عيطتسن ال اننا

 تادحولا هذه ْنأل اهتادحو راكبا لضف

 نع ةقباسلا قونملا ىف لملاب ةدوج وم تناك
 نأ اضيأ اننكمي الانتأ الأ ؛ مالسالا

 « اهعيزوت ةقيرط ىف ملسملا نانفلا ةردقم دحجن

 املمج اقيسنت اهقيسسنتو « اهنيب فيلأتلاو
 « كلذك ىه امو ةرم لوأل تعرتخا امناك ودبت
 ةعشأ اهيلع طلسو « هتقتوب ىف اهرهص هنكلو

 « اديدج انف هيدي نيب نم تجرخف « هتيرقبع
 نأ عيطتسن ال اننكلو هلصأ انيلع ىفخي ال

 ةيوملا هييمحتب هلعاركب
 ىدحا ىلع ةتبثملا ةيسيسأتلا ةحوللا امأو

 ةيخيراتلا تاباتكلل ام ىلع انلدتف « تاماعدلا

 دقف « ةميظع ةيمهأ نم راثآلا ىلع ةشوقنملا

 ىقيقحلا خيراتلا ىلع فت نأ اهلضفي انعطتسا

 اناطعأ نأ دعب ا اذه ءاشنالا

 ةفلتخم خيراوت هل نوخرؤملا ريغ نم تءاح ةفلتخم َ
 ةقدلا مدع وأ © نيخسانلا ءاطخأل ة هحبتت كش

 . رابخألا لقت ىف

 هنع فنشك ىذلا ىنولوطلا لؤتملاو

 برقلاب م :+١١ ةنس ىراوهلا نسح موحرملا

 رض نما ده



 ٠ ثلاثلا « ىأر نم رس » زارط نم فراخز هب ىريو ىنولوطلا لزنملا ناردج دحأ_.

 ةردانلا ةلثمألا نم دوعسلا ىبأةقطنم نم

 « ( ٠١ مقر ةروصلا ) رصم ىف ةيئدملا ةرامعلل

 رود جهن ىلع ريسي هتفرخزو هطيطخت ىف وهو

 ىلسعو . قارعلاب « ىأر نم رس » ةنيدم

 فراخزلا كلتو « طيطختلا اذه ساسأ

 . ىنواوطلا رصعلا ىلا لزنملا اذه بس

 ( ىمطافلا رصعلا )

 رصعلا ىف امات رصم لالقتسا نكي مل اذاو

 رصعلا ىف كلذك حبصأ دق هناف ؛ ىنولوطلا

 ةضهانم ةفالخل ازكرم رصم تراص ذا ىمطافلا

 ةفالخلاو « قارعلا ىف ةيسابعلا ةفالخلل

 نأ كلذ رثأ نم ناكو « سلدنألا ىف ةيومألا

 تاوطخ ةيداملا ةراضحلا ليبس ىف دالبلا تطخ

 ءءوق لك ىف يرتلا حور تداسو « ةعساو

 فحتلاو « ةتباثلا راثآلاو « خيراتلا بتكو

 زربتو « ةفرثملا ةايحلا هذه سكمت ةلوقتنملا

 , تلج ىذلا ىمالسالا ىرصملا نفلا ةيصخش

 نار ةريثك روص ىف نييرصملا ةعارب هيف
 . اهدهاشي نم لك ىلع باجعالا

 .ةيمالسسالا مصاوعلا دودح تناك اذاو

 ع مئاطقلاو ركسعلاو طاطسفلا - ةقباسلا

 لال ةيشاق ةرهاقلا دودحف « تعاض دق

 مس ىف اهللع فرعتت نأ عيطتسسن ةمئاق

 هيف دهاشن امئاق لازي ال ىلامششلا اهروسف

 20006 هى تفك



 وتفلا بابو ( ١١ مقر ةروصلا ) رصنلا باب
 ىلع ةشوقنملا ةباتكلا هف رظنلا تققد اذاو

 نأ تدجو نيبابلا نيذه نيب مئاقلا روسلا

 ةازاوم ىف ىرجي لازي ال ىقرشلا اهروسو
 لامع لواعم تفشك دقو « ةساردلا لالت

 ةرهاقلا ة ةعقر عيسوتل نولمعت مهو ةيدلبلا

 ةعضب 3 قيفوتلا باب نع ةشثدحلا

8. 

 . روهس

 باب الا هنم قبي مل ىبونجلا اهروسو

 ةماعلا اهيمسي امك ىلوتملا ةباوب وأ ةليوز

 ةازاوسب ريسي ناك ىبرغلا اهروسو

 « ةداعس برد » نكلو « ركذلا لهأتسي ال

 دودحب انركذي ةرهاقلا ةظفاحمل رواحملا

 . ةهجلا هذه ىف ةرهاقلا

 عورأ نم اهراوسأو ةرهاقلا باوبأ دعتو

 ىطسولا روصعلا ىف ةبيرحلا رئامعلا
 « لازت الو « تناك دقو « ممجأ ملاعلا ىف

 اهآر نم لك نم ريدقتلاو باجعالا عضوم
 . ( ١؟ مقر ةروصلا ) اهاري وأ

 ةديدجلا ةمصاعلا هذه راوسأ لخاد ىفو

 امهملاعم تعاض نيميظعنيرصق نويمطافلا ديش
 مويلا لغشيو ريبكلا رصقلا : امهعقاوم تيقبو

 نم اءزج ىليلخلا ناخو ىنيسحلا دهشملا

 ةرهاقلل ةيلامشلا باوبالا دحا رصنلا باب ١+-

 ب-حاوإلو



 ةغاصلا مويلا لغشنو ريغصلا رصقلاو « هعقوم

 . هعقوم نم اءزج نووالق ىفشتسمو

 ديس اهجراخ ىو ةيزعملا ةرهاقلا فو
 اهمظعم لازي الو دهاشملاو دجاسملا نويمطافلا

 . مويلا ىتح اممئاق

 نم راتخن نأ لاجملا قيض انيلع ضرفيو

 ”اظفتحم ناك ام ةريثكلا ةيمطافلا راثآلا نيب

 رهزألاف « ءانبلا نف ىف رصعلا اذه تازيممب

 ةميظعلا هترهش ىلع ( ٠١ مقر ةروص )

 . عاض امل « فدهلا اذه انل ققحب نأ عيطتسي ال

 « ريوحتلاو ليدعتلا نم هيلع لخدو « هنم
 ىلع « هللا رمأب مكاحلا عماج وأ روتألا امئيب

00 

 ةرهاقلل ةيبونجلا باوبألا دحأ ةليوز باب

 -- هاا م



 ٠ لخادلا نم رهزألا عماجلا م

 « صئاصخلا هذه انل زري « هتلاح ءوس

 انيلع ولجي همجح رغص ىلع رمقألا عماجلاو
 « ةيوق ةحضاو ةروص ىف فرخزلا نفلا لامح

 لثم نم ضرغلا نايبل ىفكي ىثويجلا دهشمو
 ى رصم ى ةرم لوأل ترهظ ىتلا ةينبألا هذه

 ءانب مدقأ وه ىمطافلا مامحلاو ء رصعلا اذه

 . دالبلا هذه ىف هعون نم دوجوم

 ةيسيئرلا رصانعلاب ظفتحي :مكاحلا عماجق

 « ةمخفلا ةفؤجاولا ىهو ةيئظافلا دجاسلل
 ,باسبقلاو« ةلبقلا زاحمو 4

 دجاسم ىف ريظنلا ةعطقئمف ةهجاولا امأ

 ناميظع ناجرب اهتيواز ىف موقي « ةقباسلا رصم

 لك نم جرخي « عالقلا رهظم دجسملا نابسكي
 ةخروملا نذآملا مدقأ دمت ةيلاع ةنذتم امهنم

 امهنم لك نادزت « ( ١4 مقر ةروص ) رصم ىف

 مسا نمضنت ةيفوك ةباتكبو « ةعئار فراخزب

 ىولعلا ءزجلا عدصت دقو « هللا رمأب مكاحلا

 باصأ ديد لازلز رثا نيتتذئملا نيتاه نم.
 دييشت ديعأو « كيلامملا رصع ىف دالبلا

 . نآلا اهازن ىتلا ةروصلا ىلع نيءزجلا نيذه
 فمع ل فاو الكيف

 واول روردا وعدم نع درو هئازلا
 دقيدتصسا 4 هيما



 ناتنذئملا اهيف ودبتو جراخلا نم مكاحلا عماج ةروص

 انل ىقيو هرثأ عاض ماخرلا نم حول هجوتي ناك

 عم هللا رمأب مكاحلا مسا نمضتي ىذلا همسر

 نيدذلا ىلع نمن نأ ديرنو » ةميركلا ةيآلا
 مهلعجنو ةمثأ مهلعجنو ضرألا ىف اوفعضتسا
 ىلا ةراشا هيف ةبآآلا هذه رايتخاو . « نيثراولا

 نيته ةيسايسلا ةيعئاتلا نما نوينطاقلا ةاناعأاط

 ' ةميظع ةوق مهل تحبصأو اريخأ ةفالخلاب اورفظ

 قرشلا ف ةيسسابملا ةفالخلا اهب نوضهاني
 . برغلا ىف ةيومألا ةفالخلاو

 ىلا نحصلا نم دتمم ةلبقلا زاحمو

 فقس نع هفقس ولعب زاتميو ؛ ةرشابم بارحملا
 لك ىلع دوقعلا نم ةلسلس دوجوبو « دحسملا

 7-0 مارم



 هللا رمآبي مكاحلا عماج فراخز نم ده

 هاجتا ىف ريست رسيألاو نميألا هيبناج نم
 دوقع ىقاب ريسق امنيب ةلبقلا رادج ىلع ىدومع

 ضرغلاو . ةلبقلا رادحل زاوم هاحتا ىف دحسملا

 ىف بارحملا ةيمهأ زاربا وه زاجملا اذه نم
 . هيف ةعقب مهأ هرابتعاب دجسملا

 روصعلا ىف نويرصملا اهعدتبي مل ةبقلاو

 دقف « ميظع اهروطت ىف مهلضف نكلو ىطسولا

 اهفرع امك لبق نم ةنعارفلا مهدادجأ اهفرع

 نوملسملا اهملست مث « نامورلاو نويقارعلا

 اوذخأو لامعتسالا ةدودحم ةطيسب ةجذاس

 تازيمملا نم تحبصأ دقل ىتح اهب نوروطتن
 ةبقلا فقت ملو « ىمالسالا نفلا ىف ةزرابلا
 ى هارت ىذلا دحلا دنع ةيمالسالا ةيرصملا

 ىتلاو دحسملا اذه ىف ةدوجوملا ثالثلا بايقلا

 نم راسيلا ىصقأو نيميلا ىصقأ ىف اهدهاشت
 بارحملا مامأ اضيأ اهارن امك ةلبقلا رادج

 هاصقأ غلي اروطت تروطن' دق اهارن لب

 اهدهاشن ىتلا فراخزلاو . كيلامملا رصع ىف

 ةروص ) هتذئم ىف : دجسملا ذه ىف

 اهلك هتهجاو ىفو « هلخدم ىفو ) 6١ه مقر

 نم صلخت دق ىرصملا ناسنفلا نأب قطنت
 ى المعتسم لظ ىذلا ىنولوطلا نفلا ديلاقت
 رصانعلاب نآلا نيعتسي ادب دقو « رهزألا عماجلا

 مالسالا لبق هدادجأ اهفرعي ناك ىتلا ةيفرخزلا

 لدت امك . روصعلا ربع هيلا تلقتتا ىتلاو

 روهظ ءدب ىلع هذفاون ضعب فراخز اضيأ

 ةيرصملا ةفرخزلا ىف ةيسلدنألا حورلا

 . ةيمالسالا

 نم ةعطق ربتعت ةهجاو هل رمقألا عماجلاو
 قطنت « ( 15 مقر ةروص ) ليمجلا نفلا

 اندادجأ هيلا لصو ىذلا ىنفلا جوضنلاب

 + (م ٠١ ) ىرجملا سداسلا نرقلا ىف
 مدق ىلع قحب ثوفقي مهنأ ىلع لدتو

 مسهنم نيقباسلا « نفلا لاجر عم ةاواسملا

 رصانعلا ىف لوقلا لصفت ناو . نيقحاللاو

 ةهجاولا هذه ىف ةدوجوملا ةفلتخملا ةيفرخزلا

 ةرم لوأل اهيف دهاشن اننا لوقت نأ ىفكي امنا

 + 54312006 صنرقملاب ةفورعملا ةفرخزلا

 نفلا تازيسمم صخأ نم تحبصأ ىتلاو
 ىتلا راجحألا اهيف دهاشن .امك « ىمالسالا

 مس هلك 0



 ع

 ٠ رمقألا عماجلا ةهجاو نم ءزج وم.

 ةرهاظ ىهو اهقيشعتو اهعطق ى ءانبلا ننفت
 رصع ىف رصم ىف ةرم لوأل ترهظ ةيرامعم

 رهظتل تفتخا مث ةلبوبأ موك رباقم ىف ةملاطبلا
 اضيأ دهاشت امك . ةهجاولا هذه ىف ديدج نم

 ةفولأم تناك ىتلا ةيفرخزلا رصانعلا نم اريثك

 ةقرطب انه تمسر دق ىطبقلا رصعلا ىف

 دنع ةينفلا ةكلملا جوضن ىلع لدت ةنقتم

 اذه فراخز ىف سملن اننأ مقاولاو . اهمسار

 ةينفلا حورلا « قباسلا دجسملاو دجسملا

 ديدج نم زربت تذخأ اهنأ كردنو « ةيرصملا

 ىبنجألا فلا نم تصلخت نأ دعب ةحضاو ةيوف

 . ىثولوطلا رصعلا ىف دالبلا ىلع ضرف ىذلا
 انرتخا ىتلا ةيمطافلا دهاشملا ىلع مالكلاو

 اتيلع ضرفي ( ١١ مقر ةروص ) ىثويجلا اهنم
 تثدحتسا ىتلا ةعدبلا كلت ىلا الوأ ريشن نأ

 دنع اميظع اجاور تيقلو « مالسالا ىف

 بابقلا دييشت ىهو « عاقبلا ىتش ىف نيملسملا

 ءامظعلاو نيزرابلا روبق قوف دجاسملا ءاشناو

 نأ نظلا بلغأو « نيدلاو ايندلا لاجر نم
 ةبغرلا وه امنا ةعدبلا هذه ىلا عقادلا

 مصهتافو دعب سانلا ءالؤه زيبمت ىف
 ترهلظ دقو « مهتايح ىف نيزيمم اوناك امك

 تهجتا امدنع ترهظ ام لوأ ةعدبلا هذه

 نم لتحت ىتلا عاقبلا ضعب زيبمت ىلا ةينلا
 خيراتب اهلاصتال ةيماس ةناكم نيملسملا سوفت

 ىتلا سدقملا تيب ةرخص لثم ميركلا ىبنلا

 ةليل ءاسسلا ىلا اهنم جرع ىبنلا نا لاقي

 ىتح دعت ةميظع ةبق اهيلع اوديشف « هب ىرسأ
 نكت مل نا ةيمالسالا راثآلا عورأ نم مويلا
 نم اولقتتي نأ ايعيبط ناك دقو « اعسمج اهعورأ

 ىلا تايركذلا اهتسدق ىتلا عاقبلا ميركت

 ءازعأ اوناك نم تافر مضت ىتلا روبقلا ميركت

 نم ديدجلا عونلا اذه رهظ اذكهو « مهيلع

 ىأ دهاشملاب نويمطافلا اهامس ىتلا ةينبألا

 مهتمثأ نأ نوري اوناك مهنأل ءادهشلا ناكم

 ةجرد اوقحتساو اودهشتسا دق مهءامظعو

 دهسشمو ©« مهلدابم ةرصن ليس ق ءادهشلا

 ردب نب لضفألا هيف نفديل دّئيش دق ىثويجلا
 ةيسيسأتلا ةباتكلا كلذ ىلع لدت امك ىلامجلا

 هيف رظنلا تفلتسيو « هلخدم جونت ىتلا

 «رصسف ةرم لوأل فيقستلا هف وبقلا لامعتسا

 تس ناي سل



 ةيرامعم ةزيم نع انل فشكت لامعتسالا اذهو

 ىلعسولا روصعلا ىف ىرصملا سدنهملل لعجت
 « هل رصاعملا ىبروألا هليمز ىلع قبسلا لضف

 نفلا تايآ نم ةيآ دعي دهشملا اذه بارحمو

 عورأ ىف نانفلا ةيرقبع هيف تلجت ىمالسالا

 . ١ةمقر ةروص ) .. اهرهاظم عدبأو اهروص

 ةيطاعلا 'نتانيقلا» زر هيكادت "نيش
 فحتملا هنع فشك ىذلا « ىبطافلا مامحلا 2

 عقتإ وهو « م ٠س ةئس ةرهاقلاب ىمالسالا
 ' .انفلسأ ىذلا ىنولوطلا لزنملا نم برقلاب

 ىمالسا مامح مدقأ دعب وهو . هيلا ةراشالا

 .رصم ىف

 برعلا عادتبا نم تسيل ةماع تامامحلاو

 نامورلاو نانوبلاو ةنعارفلا اهفرع لب

 . طيطخت ىف نوملسملا راس دقلو « مهلبق نم

 هودجو ىذلا ىنامورلا جيهنلا ىلع مهتامامح

 بتك ىف اليوط اهنع اوثدحتو « مهيدبأ نيب
 اهايازمو اهتافص اوركذذ خيراتلاو بدألا

 اهناردبج هب تنادزا ام اوفصوو « اهبادآو

 روصلا هذهل ام اوحضوأو « ةليمج روص نم

 تيعل دقلو « نيمحتسملا سوفت ىف رثأ نم
 ىف ةيعامتجالا ةايحلا ىف اماه ارود تامامحلا

 دالب نم اهريغو رصم ىف ىطسولا روصعلا
 ىف ؛ ثاك ىمطافلا مامحلاو ؛ ىمالسالا ملاعلا

 روصقلا دحأب اًمحلم اصاخ امامح « نظلابلغأ

 ائيطعي هرغص ىلع هنكلو « هتحاسم رغصل

 ةقيرطو « تامامحلا ميمصت نع ةحضاو ةركف
 اهئازجأ ىف هايملا عيزوتو « اهيف نارينلا داقيا

 اهنم عفري ناك ىتلا رثبلا لازت الو « ةفلتخملا
 ىتلا روصلا امأ « مويلا ىتح ةدوجوم ءاملا

 ىلا تلقت دقف هناردجو هتبق نيزت تناك

 .( 19 مقر ةروص ) ةرهاقلاب ىمالسالا فحتملا

 (ىبويألا رصعلا )
 رصعلا رخاوأ ف رصم تفعض دقلو

 برغلا ويحيسم ةهج نم اهيف عمطو « ىمطافلا

 كلامم مهسقنأل اوأشنأ نيذلا ( نويبيلصلا )

 دل قا سس



 * شويجلا دهشم بارحم م

 ىرسخأ ةهج نمو « ماشلا دالب ىف ةريغص

 ناكو ؛ ( ةقجالسلا كارتألا ) قرششلا وملسم
 نيدلا حالص رصم ىف ةرازولا ةنعأب كسمملا

 توم ةصرف زهنتا ىذلا بوبأ نب فسوب

 ةفالخلا طوقس نلعيل دضاعلا ىمطافلا ةفيلخلا
 ناعرسو « ةيسايعلا ةفالخلا ةدوعو ةيمطافلا

 تدصر ىلا ةيبويألا ةلودلا وه نءوك ام

 ىلعو « رصم ىف ةعيشلا ىلع ءاضقلل اهسفن
 . ماشلا ىف نيسيلصلا

 اددهم هسعت نيدلا حالص دجو دقلو

 نييمطافلل نيعيشتملا نم ةيلخاد تاروشب

 ةيجراخ بورحبو « مهكلم ةداعا ىف نيبغارلا
 ها مابا 0

 مامحلاب تناك ( وكسرف ) صحلا ىلع ةروص-و
 ىمالسالان فلا فحتم نق نآلا ةضورعمو ىمطافلا

 ةرهاقلاب ٠

 مهكلم نيمأتل رصم ى نيعماطلا نيببيلصلا نم
 « ةقيمعلا اهتاريخب ةدافتسالاو ماسقلا ق

 ناكم نع ثحبي نأ فقوملا اذه هيلا ىحوأف

 ةيصاع نع هب عفديو ؛ هل ارقم هذختي نيصح
 ىلع هرايتخا عقوو « مجاهملا ودعلا رش دالبلا

 .مويلا ةرهاقلا ىلع ةفرشملا ةعلقلا ناكم

 ةباتكلا لازت الو . ( ٠ مقر ةروصلا )

 مدقأ وهو -- جردملا باب جاونت ىتلا ةبرثألا

 ريشب ايخيرات اصن نمضتت -- ةعالقلا باوبأ
 ةملقلا هذها نيدلا حالص ءانب ىلا

 هيخأ فارشاب ( م 118+ ) ه هاله ةتس

 ىذلا شوقارق هريزو ىدي ىلعو لماكلا

 ةراضملا مارب اس م



 » جراخلا نم نيدلا حالص ةعلق م

 ةلالدلل مويلا ىتح همسا ةماعلا ددري لازي ال

 . مكحلا ف فسعلاو ركفلا دومج ىلع

 ١"(. مقر ةروصلا (

 ركتسعلاو طاطسفلا نيب رامعلا دتماو

 تناك ةدحاو ةنيدم تحبصأ ىتح عئاطقلاو

 رمأو . طاطسفلا انايحأو انايحأ رصم ىمست

 راوسأب لصتت راوسأب اهتطاحاب نيدلا حالص

 اهتيمهأ ةرهاقلا تدقفو . ةيمطافلا ةرهاقلا

 ةعلقلا ىلا مكحلاو مكاحلا اهنم لقتنتا نأ دعب

 مايأ ىتح رصعلا كلذ دنم اهمجن عفترا ىتلا

 . نيدباع رصق ىنب ىذلا ليعامسا ويدخلا

 اميو « اهجاربأو اهراوسأب ةعلقلا انثدحتو

 نع ثيدح قدصأ « ةفلتخم ةينبأن م اهتحاس ىف

 رصع ىتح نييبودألا رصع ذنم رصم خيرات
 حضوأ انل لثمتب ىبويألا رصعلاف « ىلع دمحم

 نيبناجلا ىف اهدهاشن ىتلا جاربألا ىف لثمتي ام

 انل لثمتن كيلامملا رصعو « ىبونجلاو ىقرشلا
 دمحم رصانلا دحسم ىف لثمتن ام لمجأ

 لك ةمق نادزت نيتللا 'نيتعئارلا نينتذئملا ىذ

 « ليمجلا رضخألا ىناشاقلا حاولأب امهنم

 ىف ديدجلا هزارطب انل لثمتت ىكرتلا رصعلاو

 ىلاو اسثقاب ناميلس عماج ىف دجاسملا ءانب

 دجاسمب انركذي دج سم لوأ وهو « رصم
 ةسينكب اهميمصت ىف ترثأت ىتلا ةينيطنطسقلا

 قاور طسو ىف دهاش ثيح ايفوص ابأ

 فاصنأ ةعبرأ اهب طيحت ةميظع ةبق بارحملا

 سس قارب سس



 ب مالو ادحص

 ةعلقل ١ ىلا لي 1 نم ءاملا لمحت تناك ىتلا ه ايملا رط قب

 نس دلا حالص ةعلق باوبأ مدقا ىلع ةيرثآلا ةباتكل ا-عأ



 امك غ تاباتكلاو ةنولملا فراخزلاب ةلفاح بابق

 فرشملا ةعلقلا باب ىف رصعلا اذه اضيآ لثمتي

 بزعلا بابب فورعملا نيدلا حالص ناديم ىلع
 ناميظع ناجرب هيبناج نم هب فحي ىذلاو
 فى لازي ال ناك 'ئرصملا ءاتنبلا نآب ناقطني
 رصعو . ةميدقلا هتعاربب ظفتحي رصعلا اذه

 ىسيئرلا لسخدملا ىف انل لثمتي ىلع دمحم
 اذه ءارو اميفو 6 نآلا هلمعتسن ىذلا ةعلقلل

 نيواودلاو ةيرحلا عناصملا نم بايلا

 رصق اهمهأ نم ىتلا هروصق قو « سرادملاو

 ةفاقثلا ةرازو ةايحلا هيلا تدر ىذلا ةرهوجلا

 قى ادبف ثاثأ نم هيف تعضو امب داشرالاو

 هدجسم ىو « اهيلع ناك ىتلا ةليمجلا ةروصلا

 هينتذئمب فرشي ىذلاو هب نفد ىذلا ميظعلا
 . ةرهاقلا ىلع نيتقيشرلا

 ةيلاعلا ةعلقلا كلت ىلا ءاملا لاصيا ةقيرطو

 اهدنع فقت نأ ةريدج ىطسولا روصعلا ىف

 اندادجأ جوضن ىدم نع انل فشكت ىهف اليلق

 تناك ذا ةيندملا ةسدنهلا ىف روصعلا كلت ىف

 قاوس تسم ةطساوب ليلا نم مفرت هايملا

 هنم ىرجي ريبك ضوح ىلا ءاملا عفرت اهنم لك
 تينب رطانق ىلعأ ىف ةروفحم ةانق ىف ءاملا

 ىرجم راوج نم دتمت ضرغلا اذهل اصيصخ

 «(<؟ مقر ةروص ) ةعلقلا ىلا ىهتنتو لينلا

 ل جيلخلا مف دنع - مويلا ىتح لازت الو

 هايملا رطاتق نم ريثكو ىقاوسلا هذه راثك

 نيطالس دحأ ىروغلا رصع ىف تددج ىتلا
 ةمهج نم راثاآلا ةحلصم لمعتو « كيلامملا

 " هذه راهظال ىرخأ ةهج نم ةرهاقلا ةيدلبو

 نم اهب فحي ىذلا قيرطلا ديبعتو رطانقلا
 اهيلع تناك ىتلا ةروصلا ىف ودبتل نيبناجلا

 امئاد اوسيأ ةعلقلا ناكسنكلو . اهئاشنا دنع

 نم ببسل مهنع لينلا هايم عاطقنا نم نمأم ىف
 رثب ةعلقلا لخاد ىف ترفح كلذل « بابسألا

 ىهو « ةرورضلا دنع اههايم مدختست ةقيمع

 . رئبب فرعتو مويلا ىتح ةدوجوم لازت ال
 . ةهميس ول

 مامالا ربق قوف رصعلا اذه ىف تئشنأو

 بابقلا لجأ نم دعت ةميظع ةبق ىعفاشلا
 لخأادلا نم شوقتنلاب اهانغأو اهلمجأو

 تهمه



 ىف ةروفحملا فراخزلا ىف ىلحنتو . جراخلاو

 ةيسلدنأ حور جراخلا نم ةبقلا هذه ةبقر .

 . ( 5 مقر ةروص ) . دهاشملا اهئطخب ال

 «ردلاةرحش»ت أشنأ رصعلا اذه رخاوأ ىفو

 نيدلا مجن حااصلا كلملا اهجوز ربق قوف ةبق
 ءاسفيسفلا رصمف ةرملوأل اهيف دهاشن بوبأ

 ْ . بارحملا نيزت ةبهذملا

 ( ىوالمملا رصعلا )

 عازنلا دتشاو « ةييودألا ةلودلا تفعضو

 4 بويأ ىئنب ةرسأ قادس ذأ نيب دساحتلاو

 ' اونوكيل كيلامملا ءارش نم مهبلغأ رثكتساو

 اوملسو « مهبراقأ نم مهيسفانم دض مهل انوع

 اولصوف رصقلاو شيجلا مامز كيلامملا ءالؤه

 اريخآ اوحجنو « ذوفتلا نم ةميظع ةجرد ىلا

 شرع ىلع عبرتلاو كلملا ىلع ءاليتسالا ىف

 دالبلا تناك نرق فصنو نينرق نم رثكأ رصم

 اهنكل وىضوفال احرسمةيسايسلا ةيحانلا نم اهيف

 اهغلبت مل ةيماس ةجرد ةينفلا ةيحانلا نم تغلب
 دقل قحلا ىفو . ىمالسالا اهرصع ىف لبق نم

 مهسفتأل اويتكي نأ كيلامملا ءالوئه عاطتسا

 نيب نم عشت تاحفص ىرصملا نفلا خيرات ىف
 اهأرقن ىتلا ىنفلا جوضنلا تايآ اهروطس

 نم ةميظع ةورث نم مهءارو هوكرت اميف
 « روصقلاو « قتاوخلاو « بابقلاو « دجاسملا

 « ةلبسألاو « عالقلاو « تاناخلاو « سرادملاو

 رخف ىتلا ةلوقنملا فحتلا نمو « تاناتسراملاو

 بتكلا رادو « ةرهاقلاب ىمالسالا فحتملا اهب

 قرشلا قف فحاتملا نم ريشثكو « ةيرصملا
 . برغلاو

 ٠ جراخلا نم سربيب رهاظلا دجسم -؟

 : دجاسملا

 دجسم وه ةيكولمملا دجاسملا مدقأو

 همسا علخ ىذلا ( ه 550 ) سرب رهاظلا

 ( رهاظلا ىح ) ةرهاقلا ءايحأن م ميظع ىح ىلع
 هخيرات دمي ىذلاو ( 5 مقر ةروصلا )

 كيلامملا كسمأ ذنم رصم خيراتل ارصتخم

 : ثيدحلا رصعلا ىتح اهيف مكحلا مامزب

 رصع ىف رصم ةمظعل رهظم مخفلا هئانب ىفق
 رهظم هضاقنأ عبو هلامها ىفو « كيلامملا

 حتفلا دعب دالبلا ىف تعاش ىتلا ىضوفلل

 ةملق هنم نييسنرفلا لمج قو « ىكوتلا
 قو « ىبنرفلا وزغلل رهظم ةرهاقلا طسو ىف

 نوزهجي حبذم ىلا زيلجنالا دي ىلع هليوحت
 فرسعيل ىتح ناويحلا نم هنولكآي ام هيف
 رمظم زيلجنالا حبذمب ةماعلا دنع مويلا ىلا

 هب ةياسلا ءدب فو « ىناطيربلا لالتحالل
 ةحلصم ديىلع هلصأ ىلا هتداعا ةلواحمو

 دحسم لوأ وهو .لالقتسالا دهعل رهظم راثآلا

 د نال دس



 ارود تبعل ىتلا ةرهاظلا كلتي هتهجاو زاتمت
 حبصت تداك ىتح ةيمالسالا ةرامعلا ىف اماه

 ةضيرع ةطرشأب ةهجاولا نييزت ىهو اهيلع املع
 «ىلاوتلا ىلع رفصأو رمحأ اهنول ةيزاوتم ةيقفأ
 لامعتسال ةحينت تتأ امنا انه اهنأ ظحالبيو

 نع امهنم لك فلتخي ةراجحلا نم نيعون
 مويلا هلغشت دجسملا نحصو « هنول ىف رخآلا
 نم هملاعم مظعم تعاض دقو « ةماع ةقيدح
 قاورو ةليمحلا دفاونلا ضعب الا لخادلا
 هيف ماقت ءزج هنم ىقب ىذلا < بارحملا

 رئاعشلا

 : بابقلا

 ( ه هم+ ) نووالق ةبق بابقلا لمجأو
 ةيمالسالا ةيرثألا نفادملا عورأ نم ربتعت ىتلا

 نوكتت ىهو ( ؟5 مقر ةروصلا ) « رصم ىف

 دمعت نمثم اهطبسوتن لكشلا ةعبرم ةفرغ نم
 نم ةدمعأ ةعبرآو فاتكأ ةعبرأ ىلع هدوقع
 ىلع اهدعاوقو اهناجبت منت رمحألا تينارخلا

 « ةملاطبلا رصع ىف نيبرصملا عنص نم اهنأ
 اهتهجاوو « ليمجلا نفلا نم ةعطق اهبارحمو
 ىدم ىلع قطان لاثم جراخلا نمو لخادلا نم

 كيلامملا رصع ىف ىرصملا ءانيلا هيلا لصو ام
 « ( ؟5 مقر ةروصلا ) ىنفلا جوضنلا نم

 اهلامجب نادجولا فهرتل ةبقلا هذه نا عقاولاو
 « ةمكحملا اهتعنصب سفنلا ىذغتو « عئارلا

 تابانك نم اهيف امب لقعلا قفأ عسوتو
 دق ةيسلدنألا تاريثأتلا تناك اذاو . ةيخيرات

 ىف ىمطافلا رصعلا ىف ءايحتسا ىلع ترهلظ

 اليلق ترفسأو « مكاحلا عماج ذفاون ضعب

 ةبق فراخز ىف ىبويألا رصعلا ىف اهسفت نع

 درع تارا مخ حف نيف + نيفانقلا مامألا
 ةيلخادلا ةهجاولا فراخز ىف ةحضاو ةبوق

 انركذت ىتلا ( ؟7 مقر ةروصلا ) ةبقلا هذهل

 رصقل ةيصجلا فراخزلاب اهتدهاسشم دنع
 . ءارمحلا

 ٠ جراخلا نه نورالق ناطلسلا ةبق ةهجاو -.ه
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 : تاناتسراملا

 نم نوكتتي ءانب ( ءافشلا راد ) ناتسراملاو

 اهضشو هانا هشيم ةذدلا( اهب سعف ةايثآ

 قو « صاخ مسق ضرم لكلو « لاجرأل

 دنع ىضرملا اهيدتري ىتلا سيالملا هنزاخم

 ثدحلا قف لاجلا رعاك هو مدعو
 هنوئسشث دقفتن ناك دقو « مويلا تايفشتسملا

 ( لخادلا نم ) نووالق ناطلسلا ةق عد

 نوموقي نوفظوم مهنواعي ةلودلا لبق نم ءابطأ

 . ةيذغألاو ةيودألا خبطب

 ثتدتما دق ( ه 58+ ) نووالق ناتسرامو

 ىتلا ضرألا الا هنم قبب ملف نمزلا دي هيلا
 لمحي دمرلل ثيدح ىفشتسم مويلا اهلغشي
 « ركذلا لهأتست ال اياقب"الاو « نووالق مسا

 لب رصم ىف هعون نم لوألا نكي مل وهو

 . اهملعم تعاض ىرخأ تاناتسرام هتقبس

 تم مريس سس



 لخادلا نم نووالق ناطلسلا ةبق ةهجاو-+

 اهئشنت تناك ىتلا ةماعلا تكشنملا هدهو
 امك بعشلل جالعلا لئاسو رفوت ىكل ةلودلا

 رفوت ىكلو « تاناتسراملا هذه ىف لاحلا وه

 ىتلا سرادملا ىف لاحلا وه امك مهل ةفرعملا

 ةأطو مهنع ففخت ىكلو « دعب اميف اهركذنس

 ةلبسألا ىف لاحلا وه امك -- راح دلب ىف املا

 ةراضحلا رخافم نم دعن -- اهبلا ريشتس ىتلا

 رفوألا بيصنلا رصمل ناك ىتلا ) ةيمالسالا

 « تاراضحلا نم اهريف اهب تقبس ىتلاو ( اهيف

 تهجتاو ؛ ةميظعلا اهتضمن تضهن امدنع ابروأو
 رثأ تفتقا امنا ةيئاسنالا ىحاونلا هذه ىلا

 مجرتي ام ريخ لعلو « اندادجأب تدتقاو قرشلا

 دس ميو ل



 رحلل « ريقفلاو ىنغلل « ىنود وأ ىلثم وه روصعلا ىف دادجألا ءالرته ةراشح ومس نع

 . « ثانالاو روكذلل « دبعلاو :نيدللو ستحلل بصعتلا روصع - ىطسولا

 ىتلا ةرابعلا كلت وه  ةيعامتجالا ةقبطللو
 قئاوخلا 0 200000
 اذه ءانب نم غارفلا دنع نووالق اهلاق

 « ( ؟8 مقر ةروضلا ) نيبحيسملا دنع ريدلاب 20نمم « سانجألاو تاقبطلا عيمج نم ىضرملا

 * ( جراخلا نم ) ىناثلا س رسبب هاقناخ؟م
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 تف امدنع يتلا دلع ارك تانك دقو
 سانلا ضعبب عقد امم سوفتلا ف نيدلا حور

 ىتلا ةيعامتجالا ةاححلا ىف ادهز ةلزعلا ىلا

 هذه اوديشق وهللا ناولأب ةلفاح تحبصا

 شيعي ةددعتم فرغ ىلع ىوتحت ىتلا ةينبالا
 قئاوخلا ترهلظ دقو « نوفوصتلا ءالؤه اهيف
 « نيدلا حالص رصع ىف ترهظ ام لوأ رصم ىف

 لمجأ نم ( ه ٠7م ) ةيلواحلا هاقناخلا دعتو

 ىلع ةلطملا اهتهجاوو « عونلا اذه نم ديش ام

 سدنمهملا ةردقم نع حصفت هنيسرام عراش

 اذصه ذم ىذلا ءاتبلاو « اهططخ ىذلا

 ناتفلتخملا ءا رهظمناتلئامتملاناتبقلاف «طيطختلا

 ن'وكت امهراوج ىلا ةمئاقلا ةنذئملاو « اعافترا

 لامجلا لوصأ اهيف رفوتت ةينف ةحول اعم
 بيرختلا دب تدتما دقلو «ةعئار ةروصب ىنفلا

 انل ىقب نكلو « ةيفوصلل ةدمملا فرغلا ىلا

 رجحلا نم كيبابش اهيطغت ىتلا ذفاونلا ضعب
 ةرامعلا ىف اهل ليشم ال ةليمج فراخزب ةفرخزم

 ٠ ( ؟5 مقر ةروصلا ) . رصم ىف ةيمالسالا

 : روصقلا

 نم ناك ( ه مو ) كتسشب ريمألا رصقو

 فرش نأ ناسنالا عيطتسي ةرهاقلا ىئابم مظعأ

 لييتلاو ةعلقلاو ةرهاسقلا ىلع هالعأ نم

 انل قبي ملو <« ىزيرقملا لوقي امك « نيتاسبلاو

 تاذ ةميظع ةعاق ىف لثمتب ليلق ردق الا هنم

 ءازجألا ضعب مث « ةعئار ةروفانو'ليمج فقس

 رصقلا لكسش نع ةركف ءاطعا ىلع نواعن ىتلا

 هيف ثردن ىذلا.رصعملا اذه ى جراخلا نم

 1 ردبتو لخادلا نم ةيلواحلا هاقناخلا 3

 ٠ ةليمجلا ةيرجحلا كيبايشلا ةروصلا ىف

 ةيرصملا روصعلا عيمج ىف تردن امك روصقلا

 ىف ببسلا لملو « ىكرتلا حتتفلا لبق ةيمالسالا
 هللا تو ىلع ءادتعالا نم سانتلا ةيشخ كلذ

 توببلا هذه نم ريثكلا شاعف هللا باقع نم

 رشا نم ءادعألا توبي امأ ؛ ائبلا لصو ىتح

 ناسنالا كلم ام اذا اهيلع ءادتعالا نوهأ امف

 . دوفنلاو ةطلسلا

 : سرادملا

 ءدجاسملا ف دقعت ملعلا سلاجم تناك دقو

 ةفرعملا ةرئاد تعستا نا ىلا كلذك تاظو

 نا سانلا سحأ ذئنيحو « اهعورف تيعشتو

 ةساردلا سسأ نم امهو س لدجلاو ةرظانملا

 نع انايحأ ةذناسألاو بالطلاب ناجرخب دق

 دبا عراب لس



 ٠ ( جراخلا نم ) نسح ناطلسلا ةسردم_ م

 اوأرق « دجاسملا ىف هرفوت بجاولا ءودهلا دح

 املف « مهرود ىف ةعاق ةساردلل اوصصخب نأ

 ةصاخ نكامأ اوأشنأ بالطلاب تاعاقلا تقاض

 ةرم لوأل نوملسملا اهفرع ىتلا سرادملا ىه

 ترشنتا مث ناريا ىف ىرجهلا سماخلا نرقلا يف

 رصم تلخدو . ىمالسالا ملاعلا ف كلذ دعب
 اهئاشتا ىلع سانلا لبقأ مث « نيدلا حالص عم

 . اديدش الابقا كلذ دعب
 ( ه الهال ) نسح ناطلسلا ةسردم دعتو

 ةيمالسالا راثآلا مظعأ نم ( ٠٠ مقر ةروص )

 هد موسع



 اهملعت ىتلا فراخزلا امهيفو « ىخسنلا نا مقاولاو « رصم ىف اهعورأو ملاعلا ىف

 فراخزلاو « ممألا نم مهلبق نمم نوملسملا نيحضاو ناودبب هلالجو ىمالسالا نفلا ةمظع

 تازيمم صخأ نم تراصو اهوعدبأ ىتلا 2. ةميظعلا ةسردملا هذه ءازحا نم ءزج لك ىف

 . مهنف  صئاصخ عيمج ةيسيئرلا اهتهجاو انل صخلتو

 نحص ىلع موقي ةسردملا ميمصتو طخلاو ىفوكلا طخلا اهيفف : نفلا ذه

 كت ىلا



 نم هيلع لطتو « ةروفان هطسونت فوشكم

 ةميظع دوقع ةمبرأ عبرألا تاسهجلا

 اذهل عبرألا اياوزلا ىفو . ١#*( مقر ةروصلا )

 اهنم لك نوكتي سرادم عيرأ تميقأ نحصلا

 شيعيل تدعأ « ضعب قوف اهضعب نكاسم هب

 ةسردملك تصتخاو . ةذتاسألاو بالطلا اهيف

 ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا نم بهذم سيردتب
 ةعماحلا وأ ةسردملا هذهب لصتيو « ةفورعملا

 هيف نفدي ىكل دعأ نفدم حصألا ىلع
 ةقهاش ةبق هولعت « نسح ناطلسلا اهسسؤم

 فيرطلا نم نوكي دقو ةليمج ةفرخز| ةنيزنو

 ٠ ليلخلا ناخم+



 اهتايلكتي ةمماجلا هذه ى ناك هنآ ركذن نأ

 « بايغلاو روضحلا ةبقارمل ثابقارم مبرألا

 ناكو « ليللاب رخآلاو راهنلاب لمعي امهدحأ
 ىنطابلا بطلاب مهدحأ صتخا ةثالث ءابطا اهل
 . ةحارجلاب ثلاثلاو نويعلا بطب ىناثلاو

 صاخ نيمأ اهل ةميظع ةبتكتم ةيلك لك ف ناكو
 اهب

 ٠ بائتككلاءالعاب ىريو ىابقياق ناطلسلا ليبس-+م

 : تاناخلا

 دمتسي هترهش تعاذ ىذلا ىليلخلا ناخو
 دحأ ىليلخلا سكرج نيدلا فيس نم همسا

 فصنلا ف شيعي ناك ىذلا كيلامملا ءارما

 ناك دقو © ىرجهلا نماثلا نرقلا نم ىناثلا

 مويلاقدانفب نوكي ام هبشأ لصألا ىف ناخلا

 باودل عستن ناك هنأ وه دحاو قراف عم

 ك0 هقؤع 0



  راجتلا نم مهبلغأ ناك دقو -- نيرفاسملا

 ىفف « ةعاضب نم هنولمحي ال كلذك عستيو

 ل باودلا طبرت تناك فوشكملا هنحص

 هفرغ فو  مايألا كلت ىف رفسلا ةليسو ىهو
 «ةعاضبلا ظفحت تناك نحصلا ىلع لطت ىتلا

 ناك ماعلا قيرطلا ىلع حتفت ىتلا هفرغ ىفو

 «ةلدابملاوأ عيبلل علسلا هذه نم ضعبلا ضرعي

 . لوزنل تدعأ ةددعتم فرغ ايلعلا ةقبطلا فو

 . نيرفاسملا نم مهريغو راجتلا
 هناكم اشناو ناخلا اذه ىروغلا ناطلسلا

 لازن الباوبأةثالث هللعجوتيناوحو لصاوح
 .( 0+ مقر ةروصلا ) . مويلاىتح همسا لمحت

 : ةلبسآلا
 ( ه هه ) ىابتياق ناطلسلا ليمسو

 ناطلسلا اذه هديش ام عورأ نم دعب ةبيلصلاب

 ولجي ام لمجأ نمو « ةريثكلا هرئامع نم
 نوكتن وهو « ةينبالا نم عونلا اذه انيلع
 هلم برش بذع ءام دروم نم هلفسأ ىف

 ناكرقلا ظيفحتتا « باتنك » هالعأ ىفو « سانلا

 ليبسلا ناك دقو « باسحلاو ةءارقلا ميلعتو

 دحسملا وأ ةسردملا نم اءزح © باتكلاو »

 . انه لاحلا وه امك امهدوجوب القتسا مث

 اوسكيحو « امهنم راثكالا ىلع سانلا لبقأو

 ذيمالتلا ىلع اهعير فرصي ىتلا نايعألا امهيلع

 قى سانلل برشلا ءام ريقوت ىلعو مهيملعمو

 ىلا برقأ سيلف « راحلا هوجب رهتشا دلب
 ةروسمملا ) . ملعلا رشنو ءاملا ىقس نم هللا

 (؟" مقر

 مده دقو

 نع زاجيا ىف ثدحتت نا انيلع ىقب

 ةفرخو قونف نم اهني ناك امو تاعوتنملا
 ى ةينفلا ةايحلا ىنكر نم ىناثلا نكرلا ىهو

 . ةيمالسالا رصم
 اهاتسرد ىتلا ةينيدلا رئامعلل ناك اذاو

 امي ةلسصلا عطقنم نوكي داكي صاخ عبالط

 مجرتن عباط « رصم قى ةينيد رئامع نم هقبس
 دالبلا هذه ىلا لخد ىذلا ديدجلا نيدلا نع

 رئامعلا عم رهظملاو ميمصتلا ثيح نم ىشمتيو
 سيل رمألاف رصم جراخ ةيمالسالا ةينيدلا

 نف نم هب نادزت امو « تاعونصملا ف كلذك

 ىلع ةقباسلا ةيرصملا ديلاقتلا تللف ذا قفرخز

 رصعلا ىف ايوق احوضو ةحضاو مالسالا

 ىف انيلع بعصيل ىتح ىنولوطلا ىلع قباسلا
 لبق عنص ام نيب اهيف قرفت نأ نايحألا ضعب
 . ليلقي هدعب عنص امو ىبرعلا حتفلا

 ىف اندادجأ هثدحأ ام ىدم كردن ىكلو

 تاعونصملا هذهىف روطت نم ىطسولا روصعلا

 ةدام لك صخن نأ انيلع امازا ىرن اهفراخزو
 ةملكب ةعانصلا ىف تمدختسا ىتلا داوملا نم

 ىبرعلا حتفلا لبق هيلع تناك امي اهؤدبن ةصاخ

 حقنلا ىتح اهروطت نيعبتتم اهعم ريسن مث
 ::ىكرتلا

 ءانبلا داوم

 نم مغرلا ىلع هنأ ظحالن ءانبلا داوم ىفف
 قى نذويرصملا اهنم دمتسا ىتلا رجاحملا دوجو

 مهرئامع دييشتل راجحألا ةقياسلا مهروصع

 مسا موو



 اولهستساو رجحلا مطق اويعصتسا برعلا ناف

 امدنعو . ىلوألا مهدجاسم هب اونبف نبللا لمع

 ديلاقت هعم لمح رصم ىلا نولوط نبا ءاج
 ىلع كلذك موقت ىهو ءانبلا ىف قارعلا

 رفوت مدعل قورحملا بوطلاو نبللا مادختسا

 اهجهن ىلع ريست رصم تلظف مهدنع رجحلا
 بوطلا ىطغي نأ ايعيبط ناك دقو « قياسلا

 .صجلا اذه ىلع فراخزلا شقنت نأو صجلاب

 ىذلا رصعلا كلذ - ىمطاقلا رصعلا فو.

 ل لبق نم ركذ امك ةميدقلا انديلاقت ايحأ

 دوعيو ؛ ديدج نم رهظي رجحلاب ءانبلا دجن
 . عماج ةهجاو ىف سملنو « رجاحملا ىلا طاشنلا

 « رمقألا عماج ةهجاو ىفو « هيتئذلمو مكاحلا

 ةعئار ةلثمأ « اهراوسأو ةرهاقلا باوبأ ىفو

 ىلع ىغقنلا ىفو ءانبلا ىف ةقئافلا ةراهملل
 1 .. وكعتلا

 نيرصعلا ىف ازراب رجحلا لامعتسا لظو
 رصعلا اذه ىف ىلحتو « ىكولمملاو ىبوبألا

 هلامعتسا ةقرط ىو « هشقن ىف اندادجأ قذح

 . كيبابشلاو بابقلاو نذاآملا ىف

 لب هدحو ءانبلا ف رجحلا مدختسي ملو
 ١(« مقر ةروصلا ) روبقلل دهاوش هنم تذختا

 هذهب ىنغ ةرهاقلاب ىمالسالا فحتملاو

 نع ةحضاو ةركف ثحابلا ىطعت ىتلا دهاوشلا

 تلمع امك « ىخسنلاو وكلا طخلا روطت

 هذهو « ليثامتلاو ىناوألاو ريانملا اضيأ هنم

 ىكل ةيفاك اهنا الا ةردان تناك ناو ةريخألا

 تحنلا نف فرع دق ىمالسالا نفلا نأ تبث

 . ىتتلا ةجردلا ىلا هيف لصصي مل ناك ناو وهو

 ىلع ةقباسلا ةميدقلا نونفلا اهيلا تمس

 رخآت ىلع اليلد دعب ال اذه نأ الا مالسالا

 اذه ةناكمب ىرزي ام هيف سيلو هل نيعدبملا

 ًاسشن ىتلا هتثيب نف لكل نأل « نونفلا نيب نفلا
 ش « هتأشن ىف تبكحت ىتلا لماوعلاو اهيف

 ةعانص ) تحنلا نف مرحي مل ميركلا نآرقلاو

 نا ميرحتلا نأ انفالسأ كردأ دقو ( ليثامتلا

 نم دبعت ىتلا ليئامتلا ىلع بصنم وهف دجو

 نم اوجرحتي ملف اهريغ امأو « هللا نود

 تاصو دقو مهروصق نييزت ىف اهلامعتسا

 ناسنالا ةئيه ىلع وه ام اهنم « ةدع ةلثمأ انيلا

 ةعاقلا قو « ناويحلا ةئيه ىلع وه ام اهئمو

 رجحلا نم نالاثمت ةرهاقلاب انفحتمب ةيمطافلا

 امهيف ىلجتت لهم ىلع نافحزي نيدسأ نالثمي
 . حضاو لكشب دبللاو تالضعلا

 رجحلا لامعتسا نأ ىست نأ ىغش الو

 # ب

 عمطق ىف ىلجتت امك لثاملا رفحلا ةقيرط_م؛
 ٠ ةرهاقلاب ىمالسالا فحتملاب ةينولوط باشخأ
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 . لب صجلاو بوطلا لامعتسا مدع هائعب نيل“:
 ' نم اهانستكا. ىتلا ةربخلاو « اعم اراس دقل

 تلظ صجلا لامعتسا ىف ىنولوطلا :رصعلا .
 اهجضن ةياغ ىلا تلصو ىتخ رولبتتو رؤطتت
 ةلشمأ عورأ دهش ىذلا كيلاملا رصع ىف
 ىلع وأ ذفاونلا ىف ءاوس ةيصجلا فراخزلا
 . ناردحلا

 ردع لبق لق ىلع لعتسا ا 0

 0 ل
 فحتم اب ضورعم وه ام اهنمو ةيئاقلا ةنألا

 ١ ىلا ريش نأ ىفكيو . ةرهاقلاب ىمهالسالا

 حاولا اهوسكت ىتلا دجاسملا نم ريثك ةيضرأ

 : ةعئارلا ةروفانلا ىلاو « ناولألا ةفلتخملا ماخرلا

 . ركذلا فلاس فحتملا ىف

 باضخألا

 ى ةريقف اهخيزات لاول رصم تناك دقتو
 . اهتدروتساف « باشخألا نم ةديجلا عاونألا

 نادوسلا نمو « (ربونصلاو زرألا ( نانبل نم

 اهتلمعتساو « ( جاسلا ) دنهلا نمو (سونبألا)

 | قينلاو وييجلاو هلخلا عارألا نتنب خب
 ىو ىرصملا فحتملا ىفو « ةفاتخملا اهتاعانص ىف

 ٠ ىطبقلا فحتملا فو « ىنامورلاىنانويلا فحتملا

 ىف قذحلاو ةرامملا ىلع لدت ةعئار ةلثمأ

 . ةراحنلا ةعاتص

 ىمالسالا رصعلا ىف نويرصملا راسو

 « ةفرخزلا ىفو ةعانصلا ىف ميدقلا جهنلا ىلع

 امك عيعطتل او « نيولتلاو « رفحلا اولمعتس اف

 و بسشخلا نم ةيقر ةديسلا ١١ بارحم -
 ع فحتملاب رفحلاو عيمجتلا اتقي هيف

 ٠ ةرهاقلاب

 ىتولوطلا رصعلا ىف مهتكلو مهدادجأ لق
 اولمعتساو «© لبق نم هوفلأ ام ىلع اوجرخ

 نب دمحأ همم هبلج اديدج ايفرخز ازارط
 «(*4 مقر ةروصلا ) لثاملا رقحلا وه نولوط
 ىتلا ةيبشخلا ليثامتلا ىلا ىزيرقملا ريشيو
 ريغ نم لدت ىتلاو هيورامخ رصق نيزت تناك
 هذه ىف ةيبدقلا انديلاقت رارمتسا ىلع كش
 . ةحانلا

- 

 ةراضملا ع - م



 ةميدبقلا ديلاقتلا ىلا اندع دق اننأ ىلع

 07 اندادجأ اهفلأ ىتلا قيمعلا رفحلا ةقيرط ديدج

 باجح ىف اهدهاش ةعئار روص ق تلجتو

 . ريثملا فو ىطبقلا فحتملاب ةرابرب تسلا ةسينك
 بارسحم قو « صوق دجسم ى دوجوملا

 حاولأ فو « ( "5 مقر ةروص ) ةيقر ةديسلا

 . ىمالسالا فحتملا ىف ريغصلا ىمطافلا رصقلا

 انل سكعت ةيبشخلا فحتلا هذه تناك اذاو

 روسمعلا ىف اندادجأ دنع ىنفلا قوذلا ىقر

 اندعاست ةريخألاو ىلوألا ناتفحتلاف ىلعسولا

 ىف ةيعامتجالا ةايحلا نع ةركف نيووكت ىلع

 رظانم لثمت روص نم اهيلع امب روصعلا كلت

 «صقرلا لاكشأو « برطلا سلاجمو « ديصلا
 . ىزلا رهاظمو « لاقتتالا قرطو

 امدقت بشخلا ىلع رفحلا نف مدقتو .

 دقو « ىكولمملاو ىبويألا نيرصعلا ىف اظوحلم

 اونع ام رثكأ نيرصعلا نيذه ىف نوراجنلا ىنع

 اهونقتأ ىتلا ةيمجنلاو ةيسدنهلا فراخزلاب

 ىفكيو « اهأري نملك نم باجعالا عزتي اناقتا
 مامالا توبات ىف هارت ام كلذ ىلع اليلد

 نيسحلا مامالا توباتو ( هتبش ) ىعفاشلا

 دوجوملا ربنملاو « ( ىمالسالا فحتملاب (

 . نولوط نبا دحسمب

 ىطسولا روصعلا قف فقت مل اننأ ىلع

 نع اهانثرو ىتلا قرطلا كلت دنع نيدماج

 اقرط انعدتبا لب باشخألا ةفرخز ىف اندادجأ

 تعاذو « لبق نم ةفورعم نكت مل ةديدج
 «قيشعتلا ةقيرطك هبرغو ملاعلا قرشف انلضفب

 ناتقيرظلاو « طرخلا ةقيرطو « عيمجتلا ةقيزطو

 ىتلا فحتلا ىف امهدهاش ةيناثلاو ىلوألا

 ةقيرطلاو « ةريثك ربانم نم اهريغ ىو اهاتركذ

 ىتلا « تايب رشملاب » فرعي اميف ىلجنت' ةثلاثلا

 انتروصقو انلزانم نم ريثك تاهجاو نيزت تناك

 ريغ نم تناك ىتلاو ىطسولا روصعلا ف

 انماظن عم ةمئالتمو « اندالب وج عم ةقفتم كش

 لوخد ىلع دعاست ىهف « ذئنيح ىغامتجالا
 « ليلعلا ميسنلا رورمو © فيطللا ءوفضلا

 دلب ىف ابسانم اوج لزنملا ف كلذب رفوتف
 فو « راحلا هخائمو ةعطاسلا هسمشب رهتشا

 ةلثمأ نوسردنأ فحتمو ىطبقلا فحتملا

 . تايبرشللا هذهل ةليمج

 ريوصتلا

 ناردجلا نييزت ىف ريوصتلاب ةناعتسالاو

 ناكو « نييرصملا اندادجأ دنع افورعم ناك رمأ

 دقق مهتيلهاج ىف برعلا دنع اضيأ افورعم
 روصب -- مالسالا لبق -- ةبعكلا مئاعد اونيز
 ليلخ ميهاربا ةروص اهنيب نم ناكو « ءايسنألا

 . ىلع همأو حيسملا ديسلا ةروصو « نمحرلا

 ءاج امو ةكم رابخأ هباتك ف ىقرزألا لوق دح

 . رثألا نم اهيف
 فى نوملسملا رصتقا مالسالا ءاج الو

 روصقلا نييزت ىلع ريوصتلا لامعتسا
 مقادلا نك ملو « دجاسملا نود تامامحلاو

 ناك نكلو نفك ريوصتلا ةيهارك كلذ ىلا
 « تايداملا قوف عمتريب نيدك مالسالاب اومس

 ةيحور ةلص هبرو دبعلا نيب ةلصلا لعجيو



 دقو « ىدام وه ام لك نم درحتلا اهماوق

 ىف وأ رضف ىف ءاوس ةيرثألا رئافحلا تفشك

 ىلا عجرت' زوصقو تامامح نع رصم جراخ

 تناك ةرحهلا دعب عبارلاو ثلاثلا وىئاثلانرقلا

 ةيمطافلا ةعاقلا ىفو « ةليمجلا روصلاب نادزت

 ىلع ريوصتلل عئار لاثم ىمالسالا انفحتمب

 ةيبرعلا ةباتكلاو ىطبقلا نفلا فراخز اهيف ىجتت مويفلا ميلقا ىف تجسن شامق ةعطق-عمب
 ٠ ةرهاقلاب ىمالسالا فحتملاب "صاخ عباط انه اهل ىتلا

 انريثأ ىذلا ىمطافلا مامحلا نم لقت ناردجلا

 اميف لعلو ( ١5 مقر ةروصلا ) لبق نم هيلا

 مالسالانومهتي نيذلا ىلع در غلبأ انه هانركذ

 نآرقلا نأ نم مغرلا ىلعف ؛ ربوصتلا ميرحتب
 ناف نفلا اذه مرحي صن ىأ نم ولخ ميركلا
 نيدلا اذه نأب ملسي نأ ىبأب ميلسلا قطنملا



 . ةيعامتجالا ةايحلاو ةيملعلا ةايحاا

 قرشي نأ لبقو لب خيراتلا رجف ذنمو
 « تاجوسنملا ةعانص رصم تفرع رجفلا اذه
 هذه ىف اندادجأ ةراهمب قطنت ىتلا ةلثمألاو

 ىف فحاتملا اهب رخفت روصعلا لك ى ةيحانلا
 ىتلا ةيماسلا ةناكملاو . جراخلا ىو رصم

 هديه قف ةييدقلا رومملا ف:اهلا العا

 'ذاوملا "ىلغأو 5-5 رلا ره! و نيجاسنلا

 يابا نم جرغت نا عطس يع ماخلا
 طولي نمو ماكحلاو ءارمألاو ءافلخلاب قيلي ام

 .”اطخ مسرتن مهئارو نم بعشلا ناك دقو « مهب

 اهيده ىلع ريسنو « عئامعملا هذه

لو ( "7 مقر ةروصلا )
 : «ةوسكلا راد» تسي

 «زارطلا رود» نم ةيب الامويلاىتح ةدوجوملا

 شامكتا ىف.الا اهنع فلتخت إل ىهو « ةمسدقلا

 ةبعكلا ةوسك جسن ىلع اهراصتقاو « اهلابعا

 . ةكم ىلا ماع لك اهلسرت ىتلا

 3 ةبرصم ديأب ىنامثعلا طالبلل تلمع ةيرصم ةسفنط نم ةعطق +بم

 « ىطسولا روصعلا ىف اضيأ اهانغلب ةيحانلا

 كلت ىف انديلاقت ىف ناكو (5 مقر ةروصلا )

 ملخلا حتم ةداعو « ةيعكلا ةوسك نم روصعلا

 اهزواجتو لب ةجردلا هذه غولب ىلع نواع ام

 عضطق كلذب دهشت امك نايحألا نم ريثك ىف

 . فحتملا ىف ةضورعملا ةيمالسالا جيسنلا :

 ىذلا رودلا ىلا عجار كلذ ف لضفلاو

 حضوأ ةرابعب وأ 6« زارطلا رود » هتبعل

 ى ترشتنا ىتلا جيسنلل ةيموكحلا عمناصملا

 رهمأ مدختست تناكو اهضرعو دالبلا لوط

 ىلتسولا روصعلا ىف اندادجا مهاس دقلو

 « اهبراغمو ضرألا قراشم ىف ريرحلا رشن ىف

 ”تبعلو « رروصعلا كلت ىف هتراجت اومعزت دقو
 ذا ةراحتلا هذه ىف اماه ارود ةيردتكسالا

 رضحتم ا ملاعلل ةراعسا ددحت' ىتلا ىه تناك

 سفاطلا

 ةئانملا قارس ةيطغ نم ةحفط انهو
 ىرثألا ثحبلا اهنع فششكو « نايسنلا اهاولع
 . ةعانص ىف ىطسولا روصعلا ىف رصم قوفت ىه



 ىغيشإ امك سفانطلا وأ لمخلا تاذ" ط ّ؟

 سفانم ربكأ ذنئيح تناك دقو . ىمسُت 3

 رئافح انتدمأو « ةعانصلا هاذه ىف مجعلا. دالبلا

 اندنع ةعانصلا هذه مايق تبثي امب طاطسملا

 ىتح كلذك ترمتساو « .ىسابعلا رصعلا فنم

 ةورذ هيف تغلب ىذلا ىكولمملا رصعلا.

 ةليلقلا ةلثمألاو ( م مقر ةروصلا ) اهجوضن

 انيق ىف اميس ال ايروأ فحاتم نيب ةعزوملا

 ةرهاقلاب انفحتم فو © جوضنلا اذهب دهشت

 كلت نع هلامجو هتيمهآ ىف لق اهنم لاثم

 انل ىدوتو « ةبرغلا راد ىف شيعت ىتلا ةلثمألا
 ريغس معقاولا ىف ىه ذا ةميظع ةلاسر كانه

 ىف انتراضحو اندحم نع ريغلل فشكي قداض

 ٠ ىلمسولا روصعلا ٠

 ندامملا

 روصعلا ىف نداعملا ةعانص ىف انرن دقلو

 ريسي ناك ىذلا ميدقلا جهنلا ىلع ىطسولا

 قرط ىلا انفضأ اننكلو لبق نم اندادجا هيلع
 « زراب وأ رئاغ رفح نم : ةميدقلا ةفرخزلا

 ةديدج ةقيرط « انيملاب عيصرت وأ © ميرخت وآ

 ىناوألا ميمطت ىأ - تيفكتلا ةقيرط ىع
 ىتلا - امم امهب وأ ةضفلاب وأ بهذلاب
 تعاش دقو « نيملسملا نم اندادجأ اهركتبا

 « انيديأ ىلع نويبروألا اهيلعتو ؛ ةقيرطلا هذه

 اندنع ىمالسالا فحتملا ف دهاشن نأ نكميو

 ى تعنص دق ةلثمأو « ةيمالسا ةيرصم ةلثمأ

 ىتح ةيمالسالا فحتلا هذهل اديلقت ايلاطيا

 لمعو ذاتسألا لمع نيب قرفلا ىدم كردن

 - . ذيملتلا

 فحتلا نم انيلا لصي مل هنأ ظحالبو

 بئارخ يف دجو زنوربلا نم ريغص لاثمت +.
 ٠ ةرمأقلاب ةيمالسالا فحتملاب - طاطسفلا

 ىمطافقلا رصعلا نم زنوربلا نه لاثمت-.
 ٠ ايلاطياب ازيب ةئيدم ىف نآلا دوجوم

 مدس قه



 رهصب ةداعلا ترخ ذأ « لياقلا الا ةيئدعملا
 ىكل دهعلا اهياع مداقت املك ةيئدعملا ىناوألا

 ىمالسالا فحتملا فو . ةديدج ناوأب لدبتست
 نم ةعونصملا ةيمطافلا ليثامتلا ضعب ةرهاقلاب

 لاثمت عورأ نأ ىلع(عو مقر ةروصلا) زثربلا
 ازيب ةنيدم ىف دوجوم رصعلا اذه نم ىزنرب
 سأرو دسأ مسج هل انا ويح لثمي وهو ايلاطياب
 تاباتك اهنيب نم ةروفحم فراخز هبو رسن
 ىف سانلا علوأ دقو . (40 مقر ةروصلا) ةيبرع
 -- ىزيرقملا لوسقي امك -- كيلامملا رصع
 ةميق ةعومجم فحتملا ىفو ؛ ةيندعملا ىناوألاب

 دعامشلاو تايرثلا كلتىف لثمتترصعلا اذه نم

 اهنم ركذلاب صختو « ىناوألاو قيرابألاو
 ناطل سلا رصع نم ( ةريغص ةدئام ) ىسرك"

 (:5 مقر ةروصلا ) نووالق نب دمحم رصانلا.

 ةروصلا ) ناطلسلا اذه ديفح رصع نم ةاودو

 ةندعملا فحتلا عورأ نم امهالكو ( :؟ مقر
 . ملاعلا ىف

 تفكملا ساحتلا نم ( ةريغص ةدئام ) ىسرك-؛١
 ىمالسالا فحتملاب يب كيلامملا رصع ند ةضفلاب

 ٠ ىكولمملا رصعلا نم ةضفلاب تفكملا ساحنلا نم ةاودذ-:؛١



 .فرحلا

 تلصو ىتلا ةيندعملا فحتلا تناك اذاو

 نم ةعونصملا فحتلا ناف انركذ امك ةليلق ايلا

 . ىف بجع الو ىصخت ال ةريثك فرخلاو راخفلا
 ةيئاثلاو اهرهص ريسبلا نم ىلوألاف « كلذ
 . اهدهع مداقت امهم ىلبت ال

 ى ةقرع راخفلا نم ىناوألا ةعائصو

 انل اوجرخأآف ةنعارفلا اندادجأ اهنقتأ « مدقلا

 ىأ فرخلا اوركتباو « ةليمج ةيراخف ىناوأ |
 اوقذحو « ةيجاجز ةقبطب ىطغملا راشفلا

 . ممألا نم مهريغل اهومّلعو « هتعانص

 ةيفزخلاو أةيراخفلاىناوألا ةعانصنأ ظحالملاو

 نكت مل مالسالا ىلع ةقباسلا روصعلا ىف
 دق ءالوؤم نأل كولملاو ماكحلا ةياعر عضوم

 ةضفلاو بهذلا نم مهيناوأ مظعم اوذختا

 حرسم ىلع نوملسملا رهظ امدنعو « زئربلاو

 رمألا لوأ ىف ةعانصلا هذه دهشت مل خيراتلا

 نييومألا ءافلخلا نأ رهظيو « ركذي اروطت
 نيتلودلا كولم جهن ىلع اوراس دق ماشلا ىف

 لامعت سا اولضفف ةيطنزيبلاو ةيناساسلا

 رصعلا ىف امأ ؛ اهريغ ىلع ةيندعملا ىناوألا

 رثأ نم ناك ذا « لاحلا يفت دقف ىبابعلا

 دالبلا نيب ةراجتلاو تالحرلا لدابت

 ىناوألا تدجو نأ نيصلا دالبو ةيمالسالا

 « انقاوسأ ىلا اهقيرط ةينيصلا ةيفزخلا.
 ةفلتخملا علسلا نيب ةزاتمم ةناكم اهل حبصأو '

 اذه قى انحجن دقو اهديلقت ىلع انلمح امم“

 فزخ » ىف ىلجت ارهاب احاجن ديلقتلا
 ف ةليمج ةلثمأ هنم دهاشت ىذلا « مويفلا

 ديلقتلا ةلحرم نم انلقتتا مث . ىمالسالا فحنملا

 ثيداحألا ضعبل ناكو عادبالا ةلحرم ىلا

 ىناوألا لامعتسا ىف سانلا ته“رك ىتلا ةيوبنلا

 ىف حضاو رثأ ةضفلا وأ بهذلا نم ةعونصملا

 فرخلا نم ديدج عون رهظف عادتبالا اذه

 « اهمت نيصلا الو ميدقلا قرشلا هقرعي مل

 فزخلاب » فورعملا وه بهذلا قيربك قيرب هل
 ق ةرم لوأل هارن ىذلا « ىندعملا قيربلا ىذ

 ' نوكت نأ دعبتسي الو ) ىنولوطلا رصعلا
 نب دمحأ عم قارعلا نم انيلا تنآ دق ةركتلا
 ىمظافلا رصعلا ىف هعنص ىف انقوفتو « (نولوط

 . نم لك اهب نمي ةيماس ةجرد ىلا هيف انلصوف

 . اذه نم ةضورعملا ةيمطافلا ةلثمألا دهاشب

 ةروضلا ) ىمالسالا فحتملا ىف فزخلا
 . ( 18 مقر

 فرخلا عاونأ ىتش ىف انجاتتا رمتسا دقو

 كيلامملا رصع ىف انعدبأو « روصعلا ربع مدقتن

 ةروصلا ) ركتيم وه ام اهنم ةديدج اعاونأ
 نم ىتش عاونأل ديلقت وه ام اهنمو ( 6 مقر

 فزخو ( © مقر ةروصلا ) نيصلا فزخ
 . ناريا

 نيفازخلا ءامسأ نم ريثكلا انفرع دقو

 رصعلا وأ ىمطافلا رصعلا ىف اوشاع نيذلا

 زواجتت ال مهب انتفرعم نكلو ىكولمملا
 .اهوعنص ىتلا ىناوألا ىلع ةشوقنملا مهعابسأ

 ةعانص ترهظ كيلامملا رصع لالخ ىو .

 لمعتسق ىتلا ( ىناشاقلا حاولأ ) ديمارقلا

 ىف ةلثام اهاباقب لازت الو ناردجلا ةيسكت ىف
 .( 45 مقر ةروصلا ) . ةيكولمملا رئامعلا ضعب

 مدل ىقه دس



 ,نأ نكمي امم صخرأ ريتغت ةعلس ةملو
 يال يمت ىلع جال عاج تي

 دل. ال

 ىلعسولا روصعلا قى اندادحأل ترفوت ةزيم نع

 نأ ىلع اوصرحو « نفلل نفلا اوبحأ مهنأ ىه

0 0 0 
00 

 اننعل 5

 هب ىندصملا قيربلا ىذ فزخلا نم يعلعق + ؛

 ىمالسسالا فحتلملا دملاب حيدسملا ديسيلل : ةروص

 دالب فزخ هب اندلق ىذلا مفزخلا نم ةينآ-غه ٠ ةرهاقلاب 0
 يمالسالا فحتملاب ب ىكولمملا رصعلا ىف نيصلا ١

 ٠ ١00030 ةرهاقلاب
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 ىمال_بسالا فحتملاب راخفلا نم ةلق كابش- عب

 ٠ ةرعاقلاب

 ىوس تسيل ةصيخرلا ةعلسلا هذه « نيطلا نم

 ةفرخز ىف ىنارخفلا ننفت راخفلا نم « للق »

 عرش اننمتا ( 07 مقر ةروصلا) اهكيبابش

 . اهاري نم لك نم باجعالا

 جاجزلا

 ىف ةرهدزم جاجزلا ةعانص تناك دقلو . 1

 ةنيدم تناكو « ةنعارفلا رصع ُلنم رصم .

 نا مورلاو ةملاطبلا رصع ىف ةيردنكت سالا-

 « ملاعلا ف هعنص زكارم مظعأ نم نييطن زيبلاو

 ىلع ىطسولا روصعلا .ف رصم تظفاح دقو

 اندادجأ كردأ دقلف يجع الو « ةناكملا هذه

 ةراضحلا ىف جاجزلا هبعلي ىذلا رودلا ذئنيح

 بدألا بتك ىف اوراشأو « هعنص ىلع اولبقأف

 اولاقف « داوملا نم هريغ ىلع ايازم نم هل ام ىلا

 اهللخت الو « ىدنت الو « ادصت ال هيناوأ نا

 « اهفظني هدحو ءاملاف تخسنا اذاو « خسو

 برشي نمو ةديدج تداع ءاملاب تلسغ ىتمو
 . ءايضو ءاوهو ءامو ءانا ف برش امنآكف اهيف

 طاطسفلا تذخأ ىنوئوطلا رصعلا فو

 اهرئافح انتدمأو « هتعانص ىف ةرادصلا ناكم

 تانينقلا نمو ةيجاجزلا عطقلا نم. ريثكب
 ةليمجلا ةفلتخملا لاكشألا تاذ ةريغصلا

 ىلا ةعانصلا هذهب انرس دق اننأ ىلع لدي ام

 . ( :8 مقر ةروصلا ) . ةعساو تاوطخ مامألا

 روطتلا ةلجع ترمتسا ىمطافلا رصعلا فو

 ورسخ ىرصان ةلاجرلا كلذ تبثأ دقو « رودت

 فافش جاجز رصمي عنصي ناك هنا لاق ذا

 رصم ىف راحتلا نا اضيأ لاقو « ةواقنلا ميظع

 ىكلجاجزلا نم ىناوأ نيرتشملا نوحنميا وناك
 يلع لدي امم اهورتشا ىتلا علسلا اهب اوعضي

 انركتبا دقو « اهعويشو جاجزلا ةعانص راشتتا

 « ىندعملا قيربلا اذ جاجزلا » رصعلا اذه ىف

 اديدج اراكتبا راكتبالا اذه ىلا انفضأو

 جاجزلا » وه ىبوبألا رصعلا ى هيلا انيدتها
 ةورذ ىلا هيف انلصو ىذلا « انيملاب هومملا

 (45 مقر ةروصلا) ىكولمملا رصعلا ىف ناقتالا

 « تاواكشملا » وأ ةيجاجزلا حيباصملاو

 نفلا فحتم اهب رخفي ىتلا ةداع ىمست امك

 ريخ ىه ( ه٠ مقر ةروصلا ) ىمالسالا

 ةقيرطلا هذه لامج انيلع ضرعي ام
 روصعلا ى جاجزلا ةفرخزل اهانعدتبا ىتلا

 نويلاطيالا انم اهملعت ىتلاو « ىطسولا

 فحتلا ضعب ىف هارث اذيلقت اهيف انودلقو

 . ىمالسالا فحتملا ىف جاجزلا ةعاقي ةضورعملا

 هع <جىع|



 نم ةسينآ 4

 رصعلا .نه جاجزلا

 * ةرهاقلاب ىمالسالا

 نم قرود 5

 انيملاب هومملاجاجزلا
 ىبويالا رصعلا نم



 ٠ ىمالسالا فحتملاب كيلامملا رصع نم انيملاب هومملا جاجزلا نم ةاكسشم  ه.

 ٠ عيرسلا ضرعلا اذه هب متخن ام ريخ لعلو .
 وه ةيمالسالا رصم ةايح نم ىنفلا بناجلل
 نم ىطسولا روصعلا ىف اندادجأل ناك ام

 نف ىأ « باتكلا نف » ىلع ميظع لضه

 اهيلع هارن ىتلا ةروصلا ىف باتكلا جارخا

 داوملاب لصتي ىحاونلا بعشتم نف وهو « نآلا
 ناك ىذلا طخلابو « اهيلع بتكي ناك ىتلا

 عوضوم حضوت ىتلا ةروصلابو « هب بتكي
 . ديلحتلابو بيهذتلابو « باتكلا

 00 و م



 بدخلاو رجحلا ىلع اندادجآ بنك دقلو

 « دلجلاو ناتكلا ىلعو مظعلاو راخفلا ىلعو
 ةلثمأ ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ضرعم ىفو
 ةباتكلل مدختسا ام مهأ نأ ىلع « كلذل ةريثك

 ىدربلاو « قرولاو قرلاو ىدربلا وه هيلع

 بعل دقو « رصم ىف ةرثكب تبني ناك تابن
 سفت ىطسولا روصعلاو ةميدقلا روصعلا ىف

 « رضاحلا انرصع ىف قرولا هيعلي ىذلا رودلا

 باتكلاو « هجاتتا ىف سفانم رصمل نكي ملو

 نم نايحألا مظعم ىف نوكتي ناك هنم ذخنملا

 لكشلا ليطتسم ليوط طبرش كلذ نم نوكتي
 تناك دقو « ةناوطسالا لكش ىف حبصيل فلي

 نم اكمس رثكأ فلملا اذه ىف ىلوألا ةفيحصلا

 فلملا ىطغت تناك اهنأل ىرخألا تاحفصلا

 . فالغ ةباثمب هل نوكتو

 الكش باتكلا ذختا ام ناعرس نكلو

 هارن ىذلا لكشلا وه فلملا لكش ريغ رخآ
 ق”رلا لمعتسا امدنع بلاغلا ف كلذو نآلا هيلع
 اميس ال ناويحلا ةدعم نم ذختا ام وهو )

 عمج ناك ذا « هيلع ةباتكلل ( لازغلاو ةيشاملا

 ىلا جاتحي ضعب ىلا اهضعب ةفلتخملا قوقرلا

 تعضوف « فلتلا نم اهظفحيو « اهكسمي فالغ

 اندادحأ ىنع دقو . بشخلا نم نيحول نيب

 « ةيبشخلا حاولألا هذه ةفرخزب مالسالا لبق

 دلخلا اذ ه:اوفرخزو « دلجلاب اهوسك م

 عبتت ىتلا ةقيرطلا سفن نوكت داكن هذهو

 . بتكلا ديلجت ىف مويلا
 نم الدب هلامعتسا مث « قرولا عارتخاو

 ىتلا ديلجتلا ةعانص ىف اريبغت ثدحب مل « قرلا
 انتأ ىلع « ميداقلا اهجهن ىلع ريست تلظ
 روصبعلا ىف اندادجأل لجسن نأ عيطتسن
 ةوطخ مامألا وحن مدقتلا لضف ةيمالسالا
 « ناسللا » راكشبا ىه ةيحانلا هذه ىف ةديدج

 (نوتركلا) ىوقملا قرولأ اهنأك تخبصأ ىتح

1 

 5 «ةميركلا راجحألاو ةسيفنلا نداعملاب اهليمجتو
 امدنع ةديدج ةوطخ روطتلا وحن اوطخ مث
 : نم عطقب ةيبشخلا حاولألا هذه اولدبتسا

 ناطلسسلا تحصم نه ىلوألا ةحفصلا محا

 <ضرعم ىف ب كيلامملا نيطالس دحأ نابعش
 ٠* ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد

 دل وحس



 ةسيمامألا فارطألا ةياسحل ىوطيت ىذلا
 ديلجت ةعاتص انملعت دق انك اذاو . ثاحفضلل :

 انرودب اهانمتع دقف نييطنزيبلا نم بتكلا
 ىقاب اهملعت كانه نمو ةيقدنبلا ىف نييلاطيالل

 . نيسروألا

 ى تابتكملا ءاشناب اندادجأ ىنع دقلو

 ةبتكمو « ةميظع ةيانع مهتايح روصع لك

 ةريدألا تابتكمو « ةريهشلا ةيردنكسالا

 ؛ كلذ ىلع دهاش ريخ دجاسملاو سئانكلاو
 تلصول ةيلخادلا تايارطضالاو نتفلا الولو

 ىف مهاس ىتلا مهبتك نم ةريثك ةلثمأ انيلا
 « نوروصملاو « ُنويهأذملاو « نوطاطخلا اهلمع

 انيلا لصو ىذلا ليلقلا نكلو « نودلجملاو

 « ىطيقلا فحتملاب هارث نأ عيطتسن ىذلاو ش

 ةيرصملابتكلا رادب ةعئارلا ةعومجملا ىف هارنو

 . ضوعلا ضعب انضوعي
 ةورذ غلب دق « باتكلا نف » نأ عقاولاو

 كلذب دهشت امك « كيلامملا رصع ىف هجضن

 . بتكلا راد ىف ةضورعملا ةليمحلا فحاصملا

 . ( 5١ مقر ةروصلا )

 مل كويس





 رب

 ىالسإلا رصعلاو ىنامورلاو ىنانوبلا رصعلا

 ىاثلا داما





 ىحصن ميهاربا روتكدلل - ىمالسالا رصعلاو ىنامورلاو ىنانويلا رصعلا 1
 -: ةئاطبلا رصع ىف رصم

 : ةملاطبلا ةلود لوألا لصفلا

 ىنودقملا حتفلا

 رصم ىف ردنكسمالا

 لبإب رمتؤم

 ةملاطبلا ةلود مايق

 ةينودقملا ةيروطاربمالا ككفت

 ةمللاطبلا ةيروطاربما ءانب
 ةياهنلا ةيادب

 ةملاطبلا ةيروطاربما لاوز

 توملا ةوححص

 ءارزولا  كلملا  ةيزكرملا ةطلسلا  مكحلا ةرادا  ىئاثلا لصفلا

 ةيقيرغالا ندملا
 ةيردنكسالا

 سيميلوطب - سيطارقن
 ٠ سشيحلا  ةللاطبلا تاوق  ةيلحملا ةطلسلا

 لوط سألا

 ةلطرشلا

  ةنعارفلا تافص ذاختا  نويرصملاو ةملاطبلا  ةينيدلا ةملاطبلا ةسايس  ثلاثلا لصفلا

 ةيرصملا ةنايدلا مارتحا

 نييرصملا ةنهكلا نم ةملاطبلا فقوم
 ةسماع ةيقيرغا ةدابع ةملاطبلا ةدابع  قيرغالاو ةملاطبلا

 ةيقيرغالا ةنايدلا مارتحا

 ةيرصملا ةنايدلاو قيرغالا

 ىسرفلا دوهيلا ب ىرخألا ناكسلا رصانعو ةملاطيلا

 سيباريس ةنايد  ىرخأ رصانع

 ةعارزلا  ةيداصتقالا ةسايسلا ب عبارلا لصفلا
 ةعاتسصلا

 6.1.220 ةراصحتلا

 - هو مودم
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 ةيلاملا ةرادالا  ىلاملا ماظنلا  سماخلا لصفلا

 دو قنلا

 كلملا ضرأ  ىضارألا ماظن

 ةسدقملا ضرألا  ءاطعلا ضرأ

 ةيركسعلا تاعاطقالا

 صاخلا كالتمالا ضرأ تابهلا ضرأ

 تيزلا ةعانص فرحلاو تاعانصلا ماظن

 ةيلاملا فيراصملا جيسنلا ةعانص

 ةيلخادلا ةراجتلا  ةراجتلا ماظن

 ةيجراخلا ةراجتلا

 ىتسش بئارض

 بئارضلا ةيابج ماظن

 ةيسصخشلا لاوحألا  ىندملا نوناقلا  ءاضقلا  سداسلا لصفلا

 ةينيعلا لاوحألا
 ىئانجلا نوناقلا

 قيرغالا مكاحم - نييرصملا مكاحم  ةيئاضقلا تائيهل د 00 .ءأ ع ١

 : ةطلتخملا ةمكحملا

 صاخلا ءاضقلا مكاحم

 لئاوألا ةملاطبلا دهع ىلع مهلاح  قيرغالا ةيعامتجالا ةايحلا عب لصفل . ع ةيعامتجالا 5 - عباسلا لصفلا

 نييرصملاب مهتقالع

 رخاوألا ةملاطبلا دهع ىلع مهلاخ

 نييرصملاب مهتقالع
 قيرغالا تائف 1

 رصم قيرغا ةراضح

 ةفلتخملا ةيرصملا تاقبطل١و ةملاطبلا - نويرصملا

 نييرصملا ةراضح

 ةيموقلا تاروثلا

 بابسألا

 تاروغلا

 5 باصآلا

 ةبتكملاو ملعلا راد
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 هه نما ممل رع فعل فقل فعل فقل فنا ع. ايعا .ءا يما مولعلا

 م نمل فقل افعل زعل عع ا فقد فقل ا عع قع قف لاىق ةحارجلاو بطلا

 مه نمل منا فما فم مادام هع يثا ما ا. تاييئلاو ناويحلا املع

 45 هما مم عملا مع ما انما .عءا ا. .ءا .. ..  ةيضايرلا مولعلا

 رنا كمل يرحل كفاح وياك نو مقا ف مه اولا دع ١ نواقللاو ناجفملاو: نوفل

 نيالا مما م فجاة نم ممل معلا ممل مم ىلا يم دياعملاو لزاتملا

 ىحصن ميعاربا روتكدلل  نامورلا رصع ىف رصم
 لور هدا معا معتم لا محا حا 2.2 ةيئامور ةيالو حبصت رصم ب لوآلا لمففلا

 لوره حج رم عم عملا عملا مع فعل معلا عع اقع عث ىنامورلا حتفلا

 لوو ما محا مما انءاانما .ءا ا... رم ىق نامورلا ةرطابأ ةسايس

 لله مم عم مم عع مما ايما انج ىلا .. 2.2 مكحلا ةلدأ ب ىتاثلا لصفلا

 ووو كلل داك طغب درخلا يحف فدي دم دل ماك ديلا اقم ١ ةفازكازملا ١ ةطللفتلا

 لوله هما هم مما ءءا يما ا... .200 ىئاثلاو لوألا نيثرقلا ىف ةيلحملا ةطلسلا

 لاله  دخا حم مع عقلا مقل معلا ةعل معلا قع فقل نق ةيقبرغالا ندملا

 قونولا مم هما دما هما لا 2.0.20 ثلاثقلا نرقلا ىف تلخدأ ىتلا تاليدعتلا

 عمل تح نم رج مل ممل معامل نما هما لا .20 ىئامورلا نقيجلا

 ونه دنا منا معا نما مما نما ىلا لا 2.20 ةينيدلا ةسايسلا ب ثلاثلا لصفلا

 )6. +00 0-6 5. ةراجتلا  ةعانصلا  ةعارزلا  ةيداصتقالا ةسايسلا  عبارلا لصفلا

 اين منع سف دقق ف خلعت حا ماج تاس دفاع لا فحم كف دوقتنلا

 ورم اقوم لمح واوا ورقم اولا دول مام طاطا يهيم نس نا ١ :فاراذبعملا

 قولا هم مم مع اثم مم امم نما. ءء ..20 ةيداصتقالا دالبلا ةلاح

 لهوا هما دما همام ما 2.20 2.20 ةيلالأ ةرادالا  ىلاملا ماظنلا  سماخلا لصفلا

 لهإل +50 مم فعل معلا عم مع معاانعل نع يم .2 لاملا ماظتلا فقده

 هإلا عم محل عع فقل فعل ممل ثقل ثمل عع ععاقق ىضارألا ماظن

 ؤ1هرإؤها هك مح هع عقلا اقع مقل قع عع هعاثق تاعانصلاو فرحلا

 وإلا هم ملل نما معا ىلا نما ما لا 20 ةيجراخلا ةراجتلا  ةراجتلا

 لله مم دج مم فحل مع عما نم مما لا يم ل ةيلغادلا ةراجتلا

 ل وو



 6 مم دول عب 2 2 5 :َ 3 5-5 0 ىتسش بئارض

 يري يلوح فيم فاس دلو فورت“ نقم ةنلح نال دج داو." نييئاوفلا ةيلزج ماظل
 1 ايل لل لل ىلا ىلا ىلا ثم 00 ىئايضقلا ماظنلا ب سداسلا لصقلا

 55 هلأ يلح رع نعل نع ىما يع نع .ما ا .. .. ىلدملا نوئاقلا

 وتل عم رجلا رمل مع ععلاععل ةعامع عاف ةيسصخشلا لاوحألا

 قالا نم مل منا مم عمامع .ل ىلا ىلا تع ..0 ةيليعلا لاوحألا
 ليي نما مم فم فعلا مع هع افعل عج هع عما اعف ىئانجلا نوناقلا
 00000 ا ا اا6528ة062424 ةيئاضقلا تائيهلا

 ااا ا ع ل ةيعامتجالا ةاسيحلا - عباسلا لصفلا
 ايوب كمال وامل لملم ماع اع عي نو ركع و مهلاحو ناكسلا ددع

 0 ا اا اا ا ا 24444# 3 كح رع ناكسلا تاقبط

 ةويتمجا كدر عقلا شبا رقم هم وفا وقلم ف واقل قص مهتاتفو مهعضو : قيرغالا
 يك فن ةدلاوب _ هيفي رود اج لقاح قام مرطب مطل 15 قيرغالا ةراضح
 اما 5 5 5 55 536 ظٍ 3 2 5 5 5 م دوسبهيلا

 ريو "كمال امالي موق ولو نجم دكا ١ مم 1ك ع * وف مهتائف : نويرصملا

 ايو وج دكا كب دوج اهمح دامت قالا انك جلا ءاقا# ا نييرصملا ةراضح

 اريك راكم حلو وال ةيمف جالو دموم راتو ويطل عقل من قو نييرصملا تاروث

 نيل رجا مم مع هج هج عج عجم نونفلاو مولعلاو بادآلا . نماثلا لصفلا

 لهل رع ةم مم هم معا ةعاعع ةبتكملاو ( ةعماجلا ) ملعلا راد  بادآلا

 يوه ملا هما عب 3 نود رانا د 3 ا هلا يال وع رع فشلا
 رم ةلح ملا دف ربو حقو اا 11 نزع كك نأ ف هلأ
 00000000 0 أ لح4##37#ث .20 5.20 موللعلا
 5 لا ىلا الا تلا ال0 ةحارجلاو بطلا
 000ااااا ا ااااااااا0ا040ة04ة6 2428-26 ةيضايرلا مولعلا
 2 ا ا اح مك هع وين :قوكحتفلا
 2 لا ا ل ا ا و رشوش اول افا ل ما رامعملا نف

 0 ااا ا ا ا ا 44 68““ ريالا
 00الف ححع*ععحكحقج ري. لزانلا
 افيو ةملقر ترك كل دام ضرع دهس نئك طيح عج هلا اوم ةماعلا تآاشنللا

 0 اا ااا ااا ا اا كة 44 دياعملا
 يو 4 دووم مورا" قم او كروم 17 هاما احم داير هلاجا ا تحنلا نف
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 ةوفص 00

 لماك دارم روتكدلل  برعلا لوخد ىلا سوئايدلقويد نه

 ١ يسم
 ايا لب فم اا انور ح اا دوج لق ميج ع لقره ىلا سونايدلقويد نه

 000108 ا)1ا046ا91 6110 سونايدلق ويد

 ةفرلا دما رمل ىلا ملا يم لا 220680 سسوئايتيتسوي ىلا نيطتطسق نم

 ةه ا ةحا مج عم عملا عمل هع عع هع ةعثلق سوناينيتسوب ةرسأ

 وهلا دما نمل مح يم نما ايم را يما يلا يلا .. ةيعيرشتلا ةلامعأ

 يورك دودج توزر يكل د روتل ١ هاوم“ دورا ةرهطلا_ ورا كوم أ ةيلخادلا هتاحالصا

 ويوأؤل رم مح مع م مع هع نم سوناينتسوي دهع ىف ةيداصتقالا ةلاحلا

 رلوإلا دم ملا نما مما محااىما يما يلا هلا د20 سسوئايئيتسوي ءاقلخ

 ومى  ىطن زيبلا رصعلا ىف رصم يف ةيداصتقالا ةلاحلاو شيجلا ماظنو ىلاملاو ىرادالا ماظنلا

 ميما مار مط ا كيو طع معك مخ دولا دج امج نعت. :قراقألا ماذظللا

 ناو 14 دو كل دمي طم غلاب - لان لقبك مس فيعطي ذل شيجلا

 ويوهه رجا معلا مم ةع مع ىعلاثعل مم ايم يع يمل ىلا لالا ماظنلا

 لوا حر مح هم فم مق مقل فعل ممل مع ممم ةيداصتقالا ةلاحلا

 : ساي ةايحلا ب لوألا لصفلا

 اه دول مدح عفر دك عل نا نجع سمت دوبل نيينثولا ةرطابألا عم عارصلا

 ووإلا مهم عم عجل ةرلااقعلا ةعاتم ةقطارهلل نيرصانملا ةرطابألا مم عارصلا

 ويوولا اهل مم ىلا عم ملا امم مما يم دما بلا 2220 سسويرأ ةقطرف

 عايل هلل ضخما وكم كوع قم مف هوم طيس مم طق فيك سسفاوا سوتسادلا

 تاره ل فاقع واوا موا كفو طم عمل دوا ع .ءا لا 2220 ءوده ةرتف

 ويكؤإلا تر مم رم مما معا يما ثلا 2.220 روطست ةعدبو سلرك ايئألا

 مله 220 202م0 22220022080 همور ابابل نيرصاتملا ةرطابألا عم عارصلا

 وكب تم بم مم معا جعل ملال لالا .220 ةيسيئكلا ماسقلا دب

 وبإلإلا ا عل ملل ملا امل ىلا منا نما بنا يلا دنا نا ءوده ةرقق

 الإ 2م نر مع مماثل ةلااثمأ ..ا لا 220 تاداهطضالا ةدوع

 للإله 00 م مم مم ملا مما انا 220222 ةيوغللا ةاسيحلا ك ىئاثلا لصفلا

 يللا مح د رم يم نم ملا يلا ثنا 220 ةيرصلا ةغللا روطت لحارم

 ويلا هدام مل مم ىلا نما ىلا يما ىلا 20 ةيميدقلا ةيرصلل ةغللا

 وإلا مل مم لل نعل مم يلا يع نما ىلا ل ةقيدجلا ةيرصلل ةغللا

 الالب 00 دل م عع مما ملا ىلا تبا .لا 220 ةطيسوتملا ةيرصملا ةغللا

 مو



 ةحفص

 0 ةيقيطوميدلا
 7 ةدييظبلا
 7 "ايديك

 فن ىفيلغوريهلا طخلا
 7-5 ىقيطاريهلا طخلا
 3-3 ىقيطوميدلا طخلا

 7 يديكلا لكلا
 5 .. 2 ةيطبقلا تاجهللا

 1 ا و يا
 قل ايلعلا رصم تاجهل
 3 ةيطبقلا ةغللا راضتحا

 5-3 رصم جراخ ةيطبقلا ةغللا رثأ

 5-2 ةيبرعلا ىلع اهرثأو ةيطبقلا ةغللا
 >2 ةيركفلا ةايحلا - ثلاثلا لصفلا

 0-3 1 ةفسلفلاو ىلقعلا جاتنالا

 فض ةيحيسملا روهظ تقو ةيركفلا ةلاحلا
 قضوا ةيننولا ةفسلفلاو ةيحيسملا نيب عارصلا
 0 ةيسونغلا ةقسسلفلا
 اهسرادمو اهخيراتو ةيسونغلا

 فرغت

 فواد :سوسنلاف
 م ةيطبقلا قئاثولا
 فول سك ذوثرالا نويسونغلا
 فيفا ةنيدحلا ةينوطالفالا
 فرغ صاقس سوين ومأ
 نامل ىفاقثلا اهرثأو ةينوهاللا ةيردنكسالا سرادم
 5-3 ةسردملا هذه ءاشنا ىلا ةجاحلا

 فيلل اهترهشو ةسردملا خيرات
 مر اهتذئاسأ ريهاشم
 0 ىردنتكسالا سضنميلكا

 4 سوناجيروأ
 ريرضلا سوميديد

 نفح
 1 ةذئاسالا ىقاب

 دع وعل



 ةيحيسملاو ةينثولا نيتسردملا نيب ةقالعلا
 ةيبعشلا ةفاقثلاو ىبدالاو ىملعلا جاتنالا

 ىملعلا جاتنالا

 قرولا ةعانص

 ىستكلا خيراتلا

 ةيردنكسالا ةقراطب خيرات

 ةكراطبلا ريسل ةيخيراتلا رداصملا

 ىسويقنلا انحوي,

 عفقملا نب سريواس
 سينت فقسأ ليئاخيم ابنألا
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 <ظ3

33> 

”> 

518 

3214 

 قنا

34> 

31> 

 حا

 الانلل

 6٠؟

 مل

6 

 ل

 االلل

 فد

 ةوف فقسا باسوي ابنألا

 راسكتسلا

 عمادببجملا خيرات

 ةيلحملا عماحملا

 ( ةينوكسملا ) ةيملاعلا عماجملا

 ىسويقتلا انحوي

 ةيبعشلا ةفاقثلاو ىبدألا جاتنالا

 5-3 سدقملا باتكلا ةمجرت
 ؟؟ ءابآلا لاوقأ
 يهإلا هج مم فم مل ةعل فعل فما ةعل عقلا عملاق نيسيدقلا ريمس

 ؟نولا 0 3 5: سه 38 د 55 7 8 3 2 صصقلا

 م ىعاسمتجالا حالصالا

 00000 0080 ااا ا ا يايا اة6ن646465 4348ه ل" ىرسخأ ضارغأ

 0000 ااا ااا اا ا ا ا ب47 ١7777آآآه<-ب مظنلا

 بدنلا

 بدألا ةغل

 نك
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 ةيتوهاللا ءابآلا تاباتك

 315 كسنلا ىف ءابآلا لاوقأ

 ؟ما/ ةيطبقلا تاطوطخملاب ملاعلا مامتحا

 يهرإبا تم رح مم يما يم يما ما... .. ةيئقلا ةايحلا ب عيارلا لصفلا

 "مو -: 5 55 528 55 37 5 5 3 5 ةيطبقلا نونفلا

 ويهزإلا خم من رع فقل فن ملل نعل معلا عف لا و تافصلا

 عه

 3 1ك



 بهو جن مم فجل .عاافلعل مقا مم فعل فلا نمل نا ل ىيعبطش نك

 نبازول اتم نجلا نمل فعل فم قع فعل من ةماعلا نم ىندمو ىنيد نف

 وابو مم دم رن هج م 22 2.00.2  اهتع ريعو ةيرصملا ةئيبلا نم عبن نف-

 بهو دمج دن دعا يح حا 2200.2 ةينق تارثؤمو نونف نم هقبس ام ةرمث

 5-5 2 يل قام كوفي موقع دلو دافع دوش « قمم امم © ةفاييختم هل لادطت نف

 وياهلا نع فحم نحل فم نم نع مع نم عما يما ما يم ةييزلل نق

 وابو تما هما مما. 2.20 ةيزمرلاو ةيسدنهلا لاكسثالا مدختسي نف

 هايل كاع اربع فقل اقع ادم عع ع دع ده طبة ةلظيفلا نؤنفلا نعد وش

 ريكي مام وم كول كك دهشل كمل نفح ليف ل و اجي فخ دمع ةرامعلا

 133 م) ملكك وبلا كالت يو بيزيح كم 21 هذي - . قيومفتلا

 نا 0 4 لو م هولا كوش ريدم عع بسشخلاو رجحلا ىلع ىشقنلا

 5 3 6. أ 5 5 و 5 3 و 5-5 - تاجوسنلملا

 نايس 4 9 0س 5 24 4 5 5 5 0 ىرغضلا نونفلا

 انايوإ ركام دفع تنال دا القنا قوق “دف لقي مل لتي سوم فاست تلا

 اره 96 تم معلا ءمل عمل فافعل مم ثمل اثع نما ايما هل ةميئكاش

 30 5 5 و97 2 3 2 57 53 35 م 58 ةينفلا بساورلا

 هوب 108 مام كلا دروب" نيو مم ةلخ ة مايعم انج باب تا دجلألاو قييسولا

 8 20 حا دما مما ملا لاما... ةيعامتجالا ةايحلا . سماخلا لصفلا

 ؟رإ ك0 اتحمل عع ثءااتيما يلا 2.2 2.220 ةيرصملا ةايحلا ىف ةأرملا زكرم

 ؟/ايرإا 99 كت فقل رفا فجل فحل مع فعل اثع فنا يع ينل ل ةرسألا

 نو و اخاح ديولا وفل لرقم امارللا ماك قنا مصحح حد تافاتسكلا

 ووو ا نمل وللا كوطتا ةيلش كام ا للم يل وص مص ين اسم فاؤتتفالا

 ريهللا :8 تم فعل نعل مفاعل ممل ملل اتق نما ا. يما ..  دايعألا

 ك0 00 ا اا ااا اا ا دلاولا

 الهلا كل مر عمل هع فعل فعل ةم فم قمل ممل لل ىطبقلا ميوقتلا

 يضوإلا كك ت8 عما مج هع مماثلا ىلا 220.27 نييرصملل ميوقتلا ةميق

 فزيت ل كال قالا واحلل كو توم فرط ع راماو ف وف دام فجل دف توت رهش

 ايلوولر اتكلم قعر دامني ل ويا ١ هأد حسم ول قليح وي دعي ١ نقلا نيش

 يضوإإلا جا مج مم مما نعل فلل قمل منا نبا دلل ىلا دع رواه رهش

 سان



 هدوهرب رسهش

 ةنوؤب رهش 1

 بيبأ رهش

 قىرسم رهش

 ىرصملا ميوقتلاو ةينامورلا ةلودلا

 ىطبق ىلا ىرصملا ميوقتلا روطت

 ىطبقلا ميوقتلا ضارغأ

 ىرمقلا ىطبقلا ميوقتلا
 ةيطبقلا روهشلا

 ىبويثألا ميوقتلا

 رصم ىف اهءايق ةنبهرلا
 ةنيعرلا راوطأ

 دسح و تلأ

 سوين وطنا سدقلا

 ةيعامتجالا ةنبهرلا
 سويراقم سيدقلا

 ( ةكرشلا ةايح ) ةيريدلا ةنبعرلا

 سويموخاب ابنألا
 ةدونش ابنألا مالغن

 ةنيهرلا راثآ

 ةيوبرتلا

 ةيعامتجالا
 ىحيسملا ملاعلا ءاحنأ ىف اهراشتنا

 قرشلا ىف
 نادوسسلا ىق

 برغلا ىف
 سوناب دلقويد رصع نم ةيردنكسالا ةكراطبو رصع ماكحو ةرطابألا ءامنسا نسسرهف

 برعلا لوخد ىلا
 نامورلا ةرسمطابألا

 ىطن زيبلا رصعلا ةرطابأ

 م يي سا

8 
 نكح

 نك

 ني
 م

8 

0 

 قا

 ضل

 ملأ

8 
 كن

 ضف

 نفل

 عملو

 اذني

 سني

 ضنم



 : ىمالسسالا رصعلا
 يناثلا مسقلا

 نويمطافلا اهلخد نأ ىلا ىب رعلا حتفلا نم رصم خيران

 رصمل ىبرسعلا حتفلا

 سقوقملا : مالعالاب لصتت تالكسشم

 جعفلا نيم
 رصمو نويلباب

 نصحلا ىلع ءاليتسالاو ( نويلباب ) سمش نيع ةعقوم

 نويلباب ةدهاعم

 مويفلاو ديعصلاو ىرحبلا هجولا حتف لامكتسا

 ةيردنكسالا حتف
 ةيمالسالا ةلودلا نم ءزج رصم

 ةيسابعلاو ةيومألا ناترتفلا
 ةرادالا

 لاملا نوثش

 بيرعتلاو مالسالا

 ةماعلا لاوحألا

 ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا

 ةيردنكسالا ىف برعلا لزانمو ةزيجلاو طاطسفلا

 نولوط نب دمحأ ةلود مايق ىلا ىبرعلا حتفلا نم رصم ثادحأ مهأ

 نولوط ىنب ةلود

 نولوط نب دمحأ

 ةيوراسمخ نب نوراهو ركاسعلا وبأو هيورامخ

 نولوط ىنب ةلود ىلع ةماع ةرظن

 نييديسمشخالا ىلا نيينولوطلا نم
 نوي ديستخالا

 ه1

 سنؤم نيسح روتكدلا ملقب

 اسلم

 نفي

 "لل

 ضلع

 نضلح

 نفع

 ففي
 نفي
 ضف

 نففن

 نارين
 نايل

5 

 ينحل

 نيدو

8 

16 

 م
 نشلو

 ضف

 اننف

 مابك

 انا

 انسي

 انك

 ضلع

1 

0 

 قل



 8 لايشلانيدلا لامج روتكدلل_لوألا يدلنا رصعلا ف رصف الج ىمطافلا رصعلا ىف رصم

 4 نويمطافلا مه نم

 4 ديلا «ثرعلا
 م هروطتو ةتاشن

 عل برغملا ىف ةيمطافلا ةلودلا مايق

 123 رصمو برغملا ىف نويمطافلا ءافلخلا
 1 برغملا ىف ةيمطافلا ةلودلا

 ثيل رصمل ىمطافلا متفلا
 قفل ىمطاقلا رصعلا ىف رصم
 قيفل ةرهاقلا سيسأت
 عمو 7 44 37 رهزألا عماسجلا

 عم راهدزالاو ةوقلا رصع لوألا ىمطافلا رصعلا

 قت لالحنالاو فعضلا رصع ىناثلا ىمطافلا رصعلا

 1: 00 . ةلودلا ءاهتنا

 عة : ةدايز ىفطصم دمحم روتكدلل  ةيبويألا ةلودلا

 5441 ةدايز ىفطصم دمحم روتكدلل - ىلوألا ةيكولمم لا ةئودلا

 هعمل ةيناثلا ةيكولمكا ةلودلا
 ا علا علطم ىلا مالا وي نم ) ةيمالسالا رصم ىف ةينيدلا ةايحلا

 ىلو خلا نيمأ ذاتسألل

 ه5 نيدتلاو نيدلا

 كف ىراضمحلا خيراتلا

 نير ةينيدلا ةيرصملا ةيصخشلا حمالم

 كيفن ةسينيدلا حورلا قمع

 هام ىرخألا ةايحلاب نامبالا ةوق

 ةهعو ىنيدلا قفألا ةعس

 كفي مالسالا ىقلتت رصم

 ه5: عيرس ريغ لوحت

 كدي مالسالا ىف رصم ةيحور

 نا مالسالا ىف رصم ةيويح
 ه4 ةيداقتعا تالاقم الو لحن الب رصم مالسا

 كي ىهقفلا فالخلا ءارو رصم

 موك دوك يح مطالبا نجا اين يقل ل اطينمم ل ىرصملا عمتجملاو مالسسمالا

 ل وو



 ةيمالسالا رصم ىف ةينفلا ةايحلا
 ..قوزرم زيزعلا دبع دمحم روتكدلل ىكرتلا حئتفلا ىلا ىبرعلا حتفلا نم

 ( ىتولوطلا لبقام رصعلا ) ةرامعلا
 ( ىنولوطلا رصعلا )
 ( ىمطافلا رصعلا )

 ( ىبويألا رصعلا )

 . ( ىكولمملا رصعلا )
 دجااسملا

 تول مس

0 

 هكأ

 مى

 مكاب

 ه5

 مابك

 هما

 همأ

 همك

 ةهمع

 همم

 همك

 نحال

 هذا

 هذآ

 هذا

 نذر
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